
Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

                        Departamento de Licitações

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019022085
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL, DECORRENTE DE MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO
LOCAL:  RUA JAPORANGRA, 1700, JAPUÍBA, ANGRA DOS REIS/RJ
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/03/2020
HORÁRIO: 10:00 hr
ENDEREÇO ELETRÔNICO: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

A Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, com sede na Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos
Reis - RJ, torna público que, devidamente autorizada pelo Secretário Hospitalar, Sr. Sebastião Faria de
Souza, na forma do disposto no processo administrativo n.º 2019022085 fará realizar, no dia 24 de março
de 2020, às 10:00 horas, no Auditório – 2º andar, na Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, licitação na
modalidade de  PREGÃO PRESENCIAL, do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL, DECORRENTE DE MAIOR
PERCENTUAL  DE  DESCONTO,  para contratação  de  empresa  especializada  para  a prestação
complementar  de  procedimentos  de  assistência  de  alta  complexidade  em  oncologia  e
correlatos,  constantes  na  Tabela  SUS,  e  disponibilização  de  todos  os  equipamentos  e  materiais
permanentes necessários para este fim, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será
regida pelo disposto Lei Federal n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 10.024/2016, na Lei Federal n.º
8.666/1993, na Lei Complementar n.º 123/2006 e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas
nos referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1.  As  retificações  do  instrumento  convocatório,  por  iniciativa  oficial  ou  provocadas  por  eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial do Município e
divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2. O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.angra.rj.gov.br, podendo, alternativamente,
ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4 ou uma via digital mediante a
portabilidade  de  01  (um)  pen  drive  virgem  devidamente  lacrado  em  sua  embalagem  original,  na
Coordenadoria de Licitação e Compras, na Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis, comprovado
pelo comprovante de retirada. 

1.3. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste
instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Japorangra, 1700 – Japuíba –
Angra dos Reis, de 10:00 horas até 16:00 horas, ou através do email: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

1.4.  Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da
resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.5.  Os interessados  poderão  formular  impugnações  ao  edital  em até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  à
abertura da sessão,  no seguinte endereço: Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis, de 10:00
horas até 16:00 horas, ou através do email: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br
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1.6.  Caberá  ao  (à)  Secretário  Hospitalar,  auxiliado  (a)  pela  Comissão  de  Pregão,  decidir  sobre  a
impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.1.

2 – DO OBJETO

2.1. O Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação complementar
de procedimentos de assistência de alta complexidade em oncologia e correlatos, constantes na
Tabela SUS, e disponibilização de todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para
este fim, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar  deste Pregão Presencial  Empresas especializadas cujo objetivo social  contenha
atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e
que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e
seus anexos.

3.2. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Municipal,
com a sanção prescrita no inciso III do art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade empresarial sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de licitante que
tenha recebido punição de inidoneidade ou impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, inciso IV, da Lei Federal n.º
8.666/93 e art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520/2002.

3.4. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei
Federal n.º 8.666/93.

3.5  Não será permitida a participação de pessoas jurídicas constituídos sob a forma de cooperativas que
configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do
TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

4 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

4.1. A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que
regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

4.2. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-
se início ao recebimento dos envelopes.

5 – DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1. As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante legal
que  deverão  comprovar,  por  meio  de  instrumento  próprio,  que  possuem os  necessários  poderes  para
formulação de propostas e para a prática de os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão
atuar em nome da Licitante.

5.2.  No  ato  do  credenciamento  serão  efetuadas  as  devidas  comprovações  quanto  à  existência  dos
necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia
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autenticada.

5.2.1. Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este,
para  que  se  promovam  as  devidas  averiguações  quanto  à  administração  e  gerência  da  sociedade,
apresentar:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no
registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência da sua investidura.

5.2.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo 
imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo Anexo II firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

c) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no
registro público de empresas mercantis.

5.3.  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da
licitação, fora de qualquer envelope.

5.4.  No caso  de  apresentação  de  documento  original,  o  mesmo será  devolvido  após as  conferências
necessárias.

5.5.  Na hipótese  em que a  documentação  correspondente  ao  credenciamento  tenha  sido  incluída  em
qualquer  dos  envelopes  –  DE  HABILITAÇÃO  ou  DE  PROPOSTA DE  PREÇO  -  será  autorizado  ao
representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença
dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar
em que se encontrava.

5.6. Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como
praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente
credenciados nos termos dos subitens anteriores.

5.7.  As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

5.8.  Será  admitido  mais  de  um representante  para  cada  licitante,  facultado  ao  pregoeiro  reduzir  este
número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

5.9.  Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob
pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.
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6 – DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
6.1. Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar
com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na
forma do Anexo III sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

6.2. Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas  na  Lei  Complementar  n.º  123/2006,  deverão  apresentar  ao  Pregoeiro,  no  ato  do
credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do Anexo IV, de que ostentam essa condição e
de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

6.2.1.  Caso  a  empresa  se  quede  inerte  na  apresentação  de  tal  documento,  não  poderá  se  valer  da
vantagem prevista.

6.3.  Na hipótese  do  licitante  não  trazer  os  documentos  mencionados  já  devidamente  preenchidos,  os
mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado
pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

6.4. Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e
posterior rubrica.

6.5  No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas
fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do
pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubrica, aos participantes, na sessão marcada para
prosseguimento dos trabalhos.

7 – DOS ENVELOPES

7.1.  A Licitante  deverá  entregar  ao  Pregoeiro  a  sua  Proposta  de  Preço  e  os  seus  Documentos  de
Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

PREGÃO PRESENCIAL N.º006/2020.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

8 – DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1.  A Proposta de Preço deverá ser  apresentada em 01 (uma) via,  redigida no formato do Anexo V–
Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado
do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu
representante legal.

8.2. A proposta deverá ainda:
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a) Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição
municipal  e/ou estadual,  endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),  este último se
houver, para contato;

b) A proposta de preço deverá conter a descrição dos serviços cotados, bem como modelos e/ou referencia
do mesmo, com a indicação do número do item e do lote com base Anexo I – Termo de Referência do
Objeto;

c) A indicação do valor unitário e total de cada item, de cada lote e, finalmente, o valor total da proposta,
com base no Anexo I – Termo de Referência do Objeto;

d) O oferecimento pelo licitante dos serviços indicados implica em aceitação e entrega de todos os termos,
conforme Termo de Referência do Objeto, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição,
sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada;
 
e) Menção de ser optante ou não optante do simples nacional;

f) Declarar que os serviços ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referência do Objeto, deste Edital.

g) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita
execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a
entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou
entrega de itens faltantes.

h) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

i)  Quaisquer  tributos,  custos  e  despesas,  diretos  ou  indiretos,  omitidos  da  proposta  ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
esse ou a qualquer título.

j) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.

k)  A proposta  deverá  apresentar  preços  correntes  de  mercado,  fixos  e  irreajustáveis,  sem  quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

l) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas
decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

8.3. No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos 
em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.

8.4. Caso o licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

8.5.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital  e  seus
Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.6.  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9.1. O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do art. 45 da
Lei  Federal  n.º  8.666/93,  a  saber,  o  de  MENOR  PREÇO  GLOBAL,  DECORRENTE  DE  MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/93,
levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s)
a(s) Licitante(s) que obtiver(em) o menor preço por lote, consoante as especificações do ANEXO I – Termo
de Referência do Objeto. O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada
vencedora.

9.2.  Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor
preço  e  os  demais  licitantes  que  apresentarem  as  propostas  com  valores  até  10%  (dez  por  cento)
superiores ao menor preço.

9.3.  Se não houver pelo menos 03 (três) ofertas de acordo com o subitem anterior, serão proclamados
classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem as melhores preços, até
no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4.  O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes dos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

9.5.  Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto no
art.3º, §2º da Lei  Federal n.º 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional.  Na hipótese de
persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o
caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

9.6. Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

9.7.  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  desistente  às
penalidades constantes deste Edital.

9.8.  O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou
percentual  mínimo para  o  aumento  dos  lances,  mediante  prévia  comunicação  às  licitantes  e  expressa
menção na ata de Sessão.

9.9. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço
para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em
ata.

9.10.  Sendo apta  e  aceitável  a  oferta,  será  verificado  o atendimento  das  condições  de  habilitação  do
proponente que a tiver formulado.

9.11.  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias,  será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital  e seus Anexos,  salvo manifestação imediata e motivada da
vontade de recorrer, no que se observará o disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002.

9.12.  Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

9.13. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.
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9.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, a Proposta será desclassificada.

9.15.  Em caso  de  divergência  entre  informações  contidas  em documentação  impressa  e  na  Proposta
específica, prevalecerão as da Proposta.

9.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

10 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

10.2. O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da
Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ANEXO VI), da Declaração
de Idoneidade (ANEXO VII), modelo de declaração de superveniência e declaração de optante do simples
(ANEXOS VIII E IX), devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

11 – DA HABILITAÇÃO

11.1. - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.1.1.  Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os
seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil,
deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, do mesmo diploma legal, as pessoas
naturais incumbidas da administração;

11.2. - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.2.1.  Para  fins  de  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito
negativo,  expedida  pela  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional
(PGFN), da sede do licitante;

d)  Prova de  regularidade  com a Fazenda Estadual,  mediante  a  apresentação da  certidão  negativa  ou
positiva com efeitos de negativa;

e)  Prova  da  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  da  sede  ou  domicílio  do  licitante,  mediante  a
apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal
de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento
de inscrição municipal

f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.2.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade
fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

11.3. - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.3.1.  Para  fins  de  comprovação  da  qualificação  econômico-financeira,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado
na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade
judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para
expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

a.1)  Não será  causa  de  inabilitação  do  licitante  a  anotação  de  distribuição  de processo  de
recuperação  judicial  ou  de  pedido  de  homologação  de  recuperação  extrajudicial,  caso  seja
comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano
de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente

b) Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, visando comprovar:
- Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1
(um);

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG = -----------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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ATIVO CIRCULANTE
ILC = -------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL
SG = -----------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.1)  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei,  a  cópia  do  balanço  patrimonial  e
demonstrações  contábeis  registrados  ou  autenticados  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  do
domicílio do licitante, acompanhado de cópia do Termo de Abertura e Encerramento do Livro
Diário do qual foi extraído, devidamente assinado pelo técnico em Ciências Contábeis legalmente
habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

b.2) As Empresas constituídas há menos de um ano, em substituição ao Balanço Patrimonial e
Demonstrações  Contábeis,  deverão  apresentar  o  Balanço  de  Abertura  e  o  último  Balanço
Patrimonial levantado, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial  da sede ou
domicílio do licitante.

11.4. - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de qualificação técnico-ope-
racional:

a) Prova de Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, conforme Portaria MS/
SAS nº 511, de 29 de dezembro de 2000.

b)  Prova  de que dispõe,  integrando seu quadro  de pessoal,  dos  seguintes profissionais   devidamente
vinculados/cadastrados junto ao CNES e contratados pelo regime celetista:

b.1)Médico com especialidade em Oncologia Clínica, Cancerologia ou Cancerologia Clínica;

b.2)Médicos  cirurgiões  nas  especialidades:  cancerologia  cirúrgica,  cirurgia  geral/coloproctologia,
ginecologia/mastologia, urologia e cirurgia de cabeça e pescoço;

b.3) Farmacêutico; e

b.4) Enfermeiro.

c) Declaração de que seus proprietários, administradores e/ou dirigentes não exercem cargo de chefia ou
função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do § 4º do Artigo 26 da Lei Federal
8.080, de 19 de setembro de 1990.

d)  Comprovar  a  capacidade  técnica  por  meio  da  apresentação  de  pelo  menos  1  (uma)  portaria  de
habilitação de serviço assistencial de saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON
expedida pelo Ministério da Saúde em nome da licitante.
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11.5.  -  DA  DECLARAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO  ART.  7º,  INCISO  XXXIII  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

11.5.1. Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar
declaração, na forma do ANEXO VI, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de
16 (dezesseis) anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

11.5.2.  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela
Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

11.6. - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

11.6.1. As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

11.6.2.  Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia
reprográfica autenticada, na forma do art. 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.6.3. As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

11.6.4.  As declarações que não forem disponibilizadas pela  internet  e que não possuírem em seu bojo a
data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

11.6.5. O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de
informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos.  A inabilitação ou desclassificação poderá
ocorrer em qualquer fase da licitação, caso a Pregoeira tome conhecimento de fatos supervenientes que
desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer
outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

12.1.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  em  qualquer
processo de cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial
ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

12.2. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto
de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

12.3.  Não  serão  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitação  de  documento”  em  substituição  aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12.4.  Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.
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12.5.  Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na
Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de
sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.

12.6. Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

13 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pela Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, será
a licitante vencedora convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

13.2 O Município de Angra dos Reis, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias dias da apresentação da
proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.3 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada
diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

13.4 -  O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser  prorrogado uma vez,  por igual
período,  quando  solicitado  expressamente  pela  parte  durante  o  seu  transcurso  e  se  acolhidas  pela
Administração as justificativas apresentadas.

13.5 - A licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

13.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas.

13.6.1. Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art.4º
da Lei Federal n.º 10.520/2002, propor a contratação nos termos da proposta vencedora.

13.6.2. Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da proposta vencedora, será
facultado  ao  Município  de  Angra  dos  Reis  analisar  a  oferta  deste  a  as  subsequentes,  na  ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor,
ou revogar a licitação.

14- DA RECUSA DO ADJUDICATÁRIO

14.1.  A recusa injustificada do adjudicatário  em assinar o contrato,  até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas,  e  facultando  ao  Município  de  Angra  dos  Reis  convocar  os  licitantes  remanescentes,
obedecidas a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Garantir leitos nas enfermarias com assistência de internação em clínica médica de adultos, bem
como demais especialidades clínicas e cirúrgicas exigidas para os procedimentos objeto deste Termo
de Referência.
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b) Disponibilizar centro cirúrgico que possua todos os atributos e equipamentos exigidos para o 
funcionamento de uma unidade cirúrgica geral, para que os procedimentos cirúrgicos oncológicos objeto 
deste Termo de Referência sejam realizados.

c) Garantir pronto atendimento 24 horas, para os casos de urgência oncológica dos usuários matriculados
no hospital.

d) Realizar os procedimentos diagnósticos descritos no parágrafo 03 do art. 08 da Portaria MS/SAS nº
1.399/2019, não contemplados no objeto deste Termo de Referência.

e) Disponibilizar  unidade de terapia intensiva, de acordo com a legislação vigente e compatível com as
respectivas especialidades exigidas, para a retaguarda de atendimento dos pacientes oncológicos.

f) Disponibilizar serviço de hemoterapia 24 (vinte e quatro) horas por dia, através de agência transfusional 
ou estrutura de complexidade maior.

g) Viabilizar o encaminhamento de usuários que necessitem de cuidados paliativos para serviço de 
referência devidamente formalizado, de acordo com as regulamentações do Ministério da Saúde e com o 
aval e a regulação dos respectivos gestores.

h) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

i) Disponibilizar à CONTRATADA o acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde  para
gestão  do  serviço,  no  que  couber,  sobretudo  nas  áreas  de  regulação  e  manejo  dos  prontuários  dos
usuários.

j) Garantir ao serviço o fornecimento ininterrupto de climatização, gases medicinais, lavanderia, esterilização
de  materiais,  limpeza,  manutenção  predial,  nutrição  dos  usuários  e  acompanhantes  quando  aplicável,
vigilância  e  transporte  e  destinação  final  de resíduos conforme Plano  de Gerenciamento  de  Resíduos
Sólidos  de  Serviços  de  Saúde  (PGRSS),  segundo  os  critérios  e  as  normas  estabelecidos  pelas
regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

k) Prover equipe de enfermagem e instrumentação cirúrgica para a realização dos procedimentos cirúrgicos
constantes no ANEXO I-A.

l) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

m) Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

n) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

o) Informar à CONTRATADA sobre os protocolos de referência e contra referência de abrangência municipal
e regional adotados pela CONTRATANTE.

p) Realizar controle, avaliação e auditoria das ações e serviços de saúde contratados, na forma da Lei
Federal nº 8.666, Portaria MS/SAS nº 140/2014, Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018, e
legislações complementares.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

 16.1.1 ASPECTOS GERAIS
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a)  Implantar  serviço  de  atenção  oncológica  humanizada  regional  no  HMJ,  recursos  humanos,
equipamentos e insumos para as atividades fins e de apoio, visando à habilitação do Hospital como
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

b) Disponibilizar os equipamentos e materiais permanentes, na forma descrita no ANEXO I-D deste termo,
durante o período de vigência contratual.

c)Manter durante a vigência contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da
contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos de manutenção
dessas condições.

d) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal
utilizado na prestação do serviço.

e) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do
serviço.

f) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

g) Respeitar o prazo de execução do serviço e cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

h)Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

i)  Corrigir,  prontamente,  quaisquer  erros  ou  imperfeições,  atendendo  às  reclamações,  exigências  ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

j) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas que
anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

16.1.2  QUANTO À ASSISTÊNCIA:

a) Cumprir os compromissos contratados, zelando pela qualidade e resolubilidade da assistência.

b) Disponibilizar em até 18 (dezoito) meses, contados a partir da habilitação do HMJ como UNACON, todos
os  profissionais  e  requisitos  necessários de  sua  competência  para  a  implantação  do  Programa  de
Residência  Médica  em  Oncologia  Clínica pela  Fundação  Hospitalar  Jorge  Elias  Miguel  –  HMJ,  em
consonância com a Resolução CNRM nº 04, de 8 de abril de 2019, que aprova a matriz de competências
dos Programas de Residência Médica em Oncologia Clínica, com a Resolução CNRM nº 01, de 31 de julho
de 2007, que dispõe sobre a duração do programa de Residência Médica de Cancerologia/Clínica e seu
conteúdo programático, e com a Resolução CFM nº 2.221, de 2 de agosto de 2018, que atualiza a relação
de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades.

c) Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores.

d) Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar.

e)  Incluir  no  prontuário  dos  usuários  todos  os  tipos  de  atendimento  a  ele  referentes  (ambulatorial  e
internação, de rotina e de urgência, estadiamento, planejamento terapêutico global, cirurgia, radioterapia e
quimioterapia,  dentre  outros),  com  informações  completas  do  quadro  clínico  e  sua  evolução,  todas
devidamente escritas por todos os profissionais de saúde envolvidos, de forma clara e precisa, datadas e
assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento.

f) Viabilizar a inclusão dos profissionais de saúde no CNES do HMJ.

g) Garantir os direitos dos usuários conforme disposto na Portaria MS/GM nº 1.820, de 13 de agosto de
2009.
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h)  Notificar  suspeitas  de  violência  e  negligência,  de  acordo  com  a  legislação  específica  e  fluxos
estabelecidos pela SMS/AR.

i) Colaborar com a CONTRATANTE para o cumprimento dos critérios estruturais e organizacionais para o
estabelecimento de saúde ser credenciado e habilitado como UNACON, nos termos da Portaria MS/SAS nº
140/2014.

16.1.3 QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:

a) Observar a Política Nacional de Atenção Hospitalar e a Política Nacional de Humanização, visando ao
cumprimento do modelo de atendimento proposto e adequado à atenção oncológica.

b) Seguir as normas e diretrizes de regulação definidas pela CONTRATANTE. 

c) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratados, de
acordo com o ANEXO I-A e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica.

d) Alimentar os sistemas de informação conforme legislação vigente, incluindo o Sistema de Informação do
Câncer – SISCAN, a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde e aos casos de
violência e demais sistemas determinados pela CONTRATANTE.

e)  Registrar  e  apresentar  de  forma regular  e  sistemática  a  produção das  ações  e  serviços  de  saúde
contratados, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor.

16.1.4 QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:

a)Garantir o funcionamento ininterrupto do serviço de acordo com os dias e horários estabelecidos pela
CONTRATANTE.

b) Garantir que o serviço esteja em condições de cadastro e atualização no banco de dados do SCNES,
conforme legislação vigente.

c) Garantir para o serviço ambulatorial e hospitalar:

c.1)  A  dispensação  de  medicamentos  hormonais  e  antineoplásicos  orais,  integrantes  do  SUS  e
correlacionados com os procedimentos descritos no ANEXO I-A;

c.2) A disponibilização de insumos para os procedimentos clínicos e cirúrgicos correlacionados com os
procedimentos descritos no ANEXO I-A;

c.3)  A  manutenção  preventiva  e  corretiva,  através  de  engenharia  clínica,  dos  equipamentos  sob
responsabilidade da CONTRATADA utilizados no serviço;

c.4) Os recursos humanos necessários para o pleno funcionamento do serviço;

c.5) Uniforme para os profissionais de saúde, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE;

c.6) A adesão aos protocolos clínicos e cirúrgicos,  pela admissão eletiva, realização de cirurgias,  visita
médica nas enfermarias e alta dos pacientes;

d) Garantir que o serviço de cirurgia tenha como responsável técnico pela cirurgia oncológica médico com
especialidade em cirurgia oncológica e que disponha de pelo menos mais um médico com especialidade em
cirurgia oncológica, nos termos das alíneas  “a” e "b" do Artigo 15 da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019.

e)  Garantir  que  o  serviço  de  oncologia  clínica tenha  como  responsável  técnico  médico  com
especialidade em oncologia clínica, nos termos da alínea "a" do Artigo 17 da Portaria  MS/SAS nº
1.399/2019.

f) Garantir a diluição dos quimioterápicos/preparação da Terapia Antineoplásica dentro do HMJ.

f.1) Caso a Contratante, por limitação física de espaço, opte pela diluição fora do HMJ, deverá a Contratada
providenciar a diluição dos quimioterápicos/preparação da Terapia Antineoplásica nos termos do Item 5.5 do
Anexo I da Resolução/ANVISA RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004, e da Resolução/ANVISA RDC nº
304, de 17 de setembro de 2019. 
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16.1.5 QUANTO À GESTÃO DE PESSOAS:

a) Dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não
interromper ou prejudicar os serviços prestados à população.

b)  Garantir  que  todos  os  profissionais  de  saúde  que  executem ações  ou  serviços  de  saúde  estejam
cadastrados no SCNES da CONTRATANTE, providenciando todas as exigências necessárias para viabilizar
o efetivo cadastro dos profissionais.

c)  Responsabilizar-se  pelo  pagamento dos  encargos sociais  e  obrigações trabalhistas  de seu  pessoal,
respondendo  integral  e  exclusivamente,  em  juízo  ou  fora  dele,  por  eventuais  débitos  e  isentando  a
CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras.

d) Apresentar a relação dos profissionais responsáveis pela prestação do serviço, incluindo sua formação e
titulação.

e)  Garantir  que  os  profissionais  de  saúde  sob  sua  responsabilidade  tenham  comprovada  capacidade
técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado, e estejam em dia com suas obrigações junto
aos correspondentes conselhos de classe.

16.1.6 QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES:

a) Administrar, manter e reparar os equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento
do serviço, descritos no ANEXO IV, garantindo a adequada condição de atendimento aos usuários.

b)  Manter  em  perfeitas  condições  os  equipamentos  e  instrumentais  utilizados  pelo  serviço  para  o
atendimento aos usuários, promovendo imediata substituição por outros do mesmo padrão técnico em caso
de defeitos.

c)  Realizar  manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e materiais  permanentes,  de
acordo com um programa formal, obedecendo às especificações do manual do fabricante.

d) Responsabilizar-se pela retirada de todos os equipamentos e materiais permanentes disponibilizados à
Contratante em até 30 dias após o término do Contrato.

16.1.7 QUANTO À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:

a) Utilizar o Sistema Integrado de Gestão e Serviços de Saúde (SIGSS) disponibilizado pela CONTRATADA
para gestão do serviço, no que couber, sobretudo nas áreas de regulação e manejo dos prontuários dos
usuários, e demais sistemas disponibilizados e indicados pela CONTRATADA.

16.1.8 QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a)  Apresentar  à  CONTRANTE,  por  meio  da  Comissão  de  Fiscalização  do  Contrato, no  prazo  por  ela
estabelecido, informações adicionais ou complementares que venham formalmente a ser solicitadas.

b)  Fornecer os relatórios,  documentos e informações previstos,  de forma a permitir  sua integração em
bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

c) Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisadas e aprovadas, mantendo-as em arquivo
até o fim do prazo do Contrato, quando deverão ser entregues à CONTRATANTE.

d)  Apresentar  a  Prestação  de  Contas,  mensalmente,  de  acordo  com  as  exigências  constitucionais
estabelecidas  pelo  art.  70,  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal,  em  conformidade  com  as
determinações do TCE/RJ e do Artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

16.1.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES:

a)  Responsabilizar-se,  civil  e  criminalmente  perante  os  usuários,  por  eventual  indenização  de  danos
materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de
atos praticados por  profissionais subordinados à empresa CONTRATADA, no desenvolvimento de suas
atividades.
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b) A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação  necessárias  e  exigidas  na  licitação,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,
devendo apresentar, durante a execução do contrato, quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na licitação sempre que exigido pela CONTRATANTE.

c) A CONTRATADA deverá solicitar aos usuários ou representantes legais a documentação de identificação
do paciente, incluindo o cartão SUS, e, se for o caso, a documentação de encaminhamento especificada no
fluxo de acesso ao serviço.

d) A CONTRATADA deverá dar conhecimento imediato à CONTRATANTE de todo e qualquer fato que altere
de modo relevante o normal desenvolvimento do contrato ou que interrompa a adequada prestação do
atendimento aos usuários da unidade.

17 - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

17.1. Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em
parte do objeto derivado deste certame.

18 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1 O prazo de execução dos serviços serão os descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

18.2  O objeto desta licitação deverá ser prestados de forma contínua durante a vigência do contrato e no
local indicado no ANEXO I – Termo de Referência.

18.3 O prazo da vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço.

19 - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO e DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

19.1.  O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

19.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 03 (três) 
membros designados pelo Secretário Hospitalar, conforme ato de nomeação.

19.3 O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na seguinte
forma:

I - Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o subitem 19.2, que deverá
ser elaborado no prazo de 15 (quinze) dias após a entrega do serviço;

II -  Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o subitem 19.2, após
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das
obrigações contratuais.

19.4. A comissão a que se refere o item 19.2, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em re-
gistro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regulari -
zação das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autorida-
de superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
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19.5. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de ins-
peção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, ele -
mentos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados neces-
sários ao desempenho de suas atividades.

19.6. A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, não exclui ou ate -
nua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

20 - DA RESPONSABILIDADE

20.1. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença
de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

20.2. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios
e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condi-
ção do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a
Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-
tas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de valida-
de.

20.4.  A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item anterior ensejará a retenção do
valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

20.5. A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de existên-
cia de débito trabalhistas da  CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no item 20.2.

20.6. Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum
tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

21 – DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos
recursos da seguinte dotação orçamentária:

ficha 20203275 e dotação orçamentária 33.3301.10.302.0204.2728.339039.12900001

21.1.1. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias
respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

21.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em parcela única ou parcelado,
conforme apresentação da fatura mensal, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição
financeira contratada pelo  CONTRATANTE, a contar da data final  do período de adimplemento de cada
parcela.
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21.2.1. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta-corrente do Banco
Oficial do Município de Angra dos Reis, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário
até a assinatura do contrato.

21.2.2.  No  caso  de  a  CONTRATADA  estar  estabelecida  em  localidade  que  não  possua  agência  da
instituição  financeira  contratada  pelo  CONTRATANTE  ou  caso  verificada  pelo  CONTRATANTE  a
impossibilidade de a  CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada
pelo  CONTRATANTE, abrir ou manter conta-corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá
ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus
financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

21.3. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser encaminhada para pagamento no endereço Rua Japo-
rangra, nº: 1700, Japuiba - Angra dos Reis/RJ, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s)
serviço fornecido, acompanhada do comprovante de recolhimento de FGTS e INSS, bem como atendimento
de todos os encargos relativos à mão e obra empregada no contrato.

21.4.  A(s)  Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s)  deverá(ão)  ter  o  mesmo  CNPJ  da  Proposta  de  Preços,  pois  a
divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

21.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

21.6. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel,
CNPJ: 26.830.623/0001-85, Inscrição Estadual: Isento, Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, Endereço:
Rua Japorangra, nº: 1700, Japuiba – CEP.: 23.934-055 - Angra dos Reis/RJ, Telefone: (24) 3368-6556.
 
21.7. No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores
e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04
da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.8. Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem
de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Angra dos Reis isento de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos.

21.9. Já estarão retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas
SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.10.  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o
prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva representação.

21.11.  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,  desde que não decorram de ato  ou fato
atribuível à  CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM – Índice Geral de
Preços de Mercado e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

22 - DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A CONTRATADA deverá  apresentar  à  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,
contado da data da assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de garantia da ordem
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art.
56 da Lei Federal n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.
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22.2  A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

22.3  A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

22.4  Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia
deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

22.5 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será
recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

22.6 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais,
dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

23 DOS RECURSOS

23.1  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

23.1.1 Até 02(dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
peticionar contra o ato convocatório.

23.1.2 O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

23.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.

23.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA
 
23.2.1  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas
razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis.

23.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles
que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões,
ficando os demais desde logo intimados para apresentar  contrarrazões em igual  número de dias,  que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

23.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

23.2.4 O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

23.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará
preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
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23.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

24 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou
qualquer  inadimplemento  ou  infração  contratual,  sujeita  a  CONTRATADA,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por
prazo não superior a 02(dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

24.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

24.3 A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

24.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.

24.5 A multa administrativa prevista na alínea  b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu
pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

24.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de
mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota
de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral  do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.

24.7  Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório
e ampla defesa no prazo de 05(cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

24.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Angra dos
Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10(dez)
dias.

24.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

24.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade
ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no
Registro Cadastral.

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1.  É facultado  à  Fundação  Hospitalar  Jorge  Elias  Miguel,  quando  convocada(s)  a(s)  Licitante(s)
Vencedora(s)  e esta(s)  não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos,  convocar os proponentes
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

25.2.  É facultado  ao  Licitante  ou  autoridade  superior,  em qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3.  Fica  assegurado  a  Fundação  Hospitalar  Jorge  Elias  Miguel o  direito  de,  no  interesse  da
Administração, anular  ou revogar,  a qualquer tempo, no todo ou em parte,  a presente licitação,  dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.4.  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

25.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

25.6.  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.7.  Não havendo expediente  ou  ocorrendo qualquer  fato  superveniente  que  impeça a  realização  do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8. O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze)
dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena
de inutilização dos mesmos.

25.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados.

25.10.  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre
deste edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade
de serem utilizados os serviços.

25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do
término.

25.12.1  Os referidos prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente nesta Administração
Pública Municipal.

25.13.  As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas
partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

25.14. Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência do Objeto.

Anexo II –Modelo de Carta de Credenciamento.

Anexo III - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
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Anexo IV - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo V - Modelo Proposta de Preço.

Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo VII- Modelo de Declaração de Idoneidade.

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Superveniência.

Anexo IX - Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.

Anexo X –   Minuta de Contrato

25.15. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam
a atuação da Administração Pública.

25.16. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na
licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

25.17.  O foro da comarca de Angra dos  Reis  é  designado como o competente  para  dirimir  quaisquer
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 28 de Fevereiro de 2020.

…..............................................................
KÁTIA REGINA DA S. CORDEIRO
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

 1  DO   OBJETO  

 1.1  O  presente  termo  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação
complementar de procedimentos de assistência de alta complexidade em oncologia e correlatos, constantes
na Tabela SUS, e disponibilização de todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para
este fim.

 2  DA   JUSTIFICATIVA  

 2.1  O serviço deverá garantir a assistência ambulatorial e hospitalar com a realização de procedimentos
constantes  no  grupo  de  procedimentos  clínicos,  subgrupo  tratamento  em  oncologia,  no  grupo  de
procedimentos cirúrgicos, subgrupo cirurgia em oncologia, e procedimentos correlatos, todos descritos
no  ANEXO I e integrantes do Tabela  de Procedimentos,  Medicamentos e  OPM do SUS,  na forma de
organização da Portaria MS/SAS nº 1.399, de 17 de dezembro de 2019, em caráter complementar às ações
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis (SMS/AR) e pela Região de Saúde da
Baía da Ilha Grande.

 2.2  Aspectos Gerais

a) Justifica-se a presente contratação  a fim de garantir a integralidade da assistência em oncologia aos
usuários do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  desde  a  atenção  primária  até  os  procedimentos  mais
complexos, de forma organizada e hierarquizada.

b) Segundo o relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer – IARC/OMS (World Cancer
Report,  2008),  disponível  em  https://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/
World-Cancer-Report-2008  ,   o impacto global do câncer mais que dobrou em 30 anos. Esse impacto recairá
principalmente sobre os países de médio e baixo desenvolvimento. A IARC/OMS estimou que, em 2008,
metade dos casos novos e cerca de dois terços dos óbitos por câncer ocorrerão nessas localidades.

c) No Brasil, cerca de 15,7% dos óbitos de causas conhecidas notificados no Sistema de Informações sobre
Mortalidade decorrem da incidência do câncer. Acompanhando o contínuo crescimento, exposição a fatores
de risco e mudança do perfil etário da população, o câncer vem se mantendo desde 2003, como a segunda
maior causa de morte no país. Em Angra dos Reis, excluindo-se as causas externas, identifica-se o câncer
como a segunda causa mais frequente de óbito. Em 2018, 14,59% dos óbitos apresentam como causa
básica o câncer, sendo o câncer de Pulmão o mais frequente dentre homens e mulheres, o câncer de Colo
de Útero e Mama os mais frequentes entre as mulheres, e câncer de Próstata o mais frequente entre os
homens (SIM – SSA/AR-2018). Esse crescimento tem se refletido no aumento do número de tratamentos
ambulatoriais, das taxas de internações hospitalares e dos recursos públicos demandados para custear os
tratamentos.

d) A distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2018 por sexo, exceto
pele não melanoma, indica como mais frequentes os tumores de próstata (68.220 novos casos), mama
feminina (59.700 novos casos), cólon e reto (36.360 novos casos), traquéia, brônquio e pulmão (31.270
novos casos), estômago (21.290 novos caos) e colo do útero (16.370 novos casos), conforme quadro a

seguir:
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Disponível em:  https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-incidencia-de-cancer-no-brasil-2018.pdf  (INCA/SAS/MS, 2017)

a) Nesse  contexto  de  aumento  progressivo  da  demanda  por  diagnósticos  e  tratamentos  torna-se
especialmente importante que a rede de assistência oncológica esteja adequadamente estruturada e que
seja capaz de possibilitar a ampliação da cobertura do atendimento, de forma a assegurar a universalidade,
equidade e integralidade da atenção oncológica em tempo oportuno aos pacientes que dela necessitam.

 2.3  Aspectos normativos e epidemiológicos

a) A Constituição de 1988 diz  em seu artigo 196 que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação”,  sendo,  portanto,  um dever  do  Poder  Público  garantir  a  integralidade  da assistência  aos
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, incluindo as ações e serviços em oncologia, desde a atenção
primária até os procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada.

b) Em 2005 o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica, por meio da Portaria
MS/GM nº 2.439, de 8 de dezembro daquele ano, revogada posteriormente pela Portaria MS/GM nº 874, de
16 de maio de 2013, e na sequência consolidada na Portaria de Consolidação MS/GM nº 02, de 28 de
setembro  de  2017,  envolvendo  a  promoção  da  saúde,  a  prevenção,  o  diagnóstico,  o  tratamento  e  a
reabilitação do câncer, bem como os cuidados paliativos,  com organização de forma articulada entre o
Ministério da Saúde e as secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

c) As ações de combate ao câncer envolvem desde cuidados de saúde preventiva, associados à Atenção
Básica,  até  a  alta  tecnologia,  aplicada  à  realização  de  exames  e  a  modernos  tipos  de  tratamentos
relacionados à assistência de alta complexidade. Os desafios colocados pela doença também demandam
investimentos  constantes  em  pesquisas  para  a  descoberta  de  formas  de  prevenção,  bem  como  de
tratamentos mais efetivos, com a promoção de benefícios científicos e melhorias para a saúde pública.

d) Em 2011 o Tribunal de Contas da União publicou um relatório de auditoria operacional intitulado “Política
Nacional  de Atenção Oncológica”,  (disponível  em:  http://www.sbradioterapia.com.br/pdfs/relatorio-tribuna-
contas-uniao.pdf) que trata de uma auditoria realizada no Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção à
Saúde (SAS) e no Instituto Nacional de Câncer (INCA), que teve por objetivo avaliar a implementação da
Política Nacional de Atenção Oncológica, especialmente em relação à oferta de serviços de diagnóstico e
tratamento oncológicos à população que deles necessita.

e) As análises evidenciaram que a rede de atenção oncológica não estava suficientemente estruturada para
possibilitar  aos  pacientes  o  acesso  tempestivo e  equitativo  ao diagnóstico  e  ao tratamento de câncer.
Levantamento  da  rede  de  oncologia  desenvolvido  pelo  INCA  estimou  para  o  território  nacional  a
necessidade de 375 unidades de atendimento habilitadas para tratamento de câncer. Esse levantamento
evidenciou déficit  nas capacidades instaladas de cirurgia,  quimioterapia e radioterapia de 44,  39 e 135
unidades de atendimento, respectivamente.

f) A partir do confronto dos atendimentos realizados com as necessidades estimadas, constatou-se que a
produção de 2010 cobriu apenas 65,9% da demanda por radioterapia. Esse problema foi confirmado pelas
entrevistas realizadas com médicos e gestores.

g) As carências estruturais levaram à falta de tempestividade da assistência oncológica. Ao se comparar
dados brasileiros com padrões internacionais constatou-se que no Reino Unido, em 2007, mais de 99% dos
pacientes receberam seu primeiro tratamento para câncer dentro de um mês a contar do diagnóstico. No
Brasil, por sua vez, segundo dados do SUS apenas 15,9% dos tratamentos de radioterapia e 35,6% dos de
quimioterapia realizados em 2010 iniciaram-se nos primeiros 30 dias. Além disso, o tempo médio de espera
entre o diagnóstico e o início dos tratamentos foi de 76,3 dias para quimioterapia e de 113,4 dias para
radioterapia.

h) Corroborando essas informações, dados dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) de São Paulo de
2009 também indicaram grande tempo médio de espera para o início dos tratamentos: 46,6 dias (apenas
52,4% foram iniciados em 30 dias). Além disso, os dados do RHC do INCA de 2007 evidenciaram a mesma
situação: tempo médio de espera para o início dos tratamentos de 70,3 dias (somente 38,4% iniciados nos
primeiros 30 dias).
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 2.4  Análise da Base Populacional e de Acessibilidade Geográfica

a) No contexto de insuficiência de oferta de serviços na Política Nacional de Oncologia,  cabe-nos
estabelecer parcerias para possibilitar a expansão da oferta de serviços de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde.

b) Neste sentido, a Portaria nº 874 GM/MS de 2013, consolidada na Portaria de Consolidação MS/GM
nº 02/17, instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde
das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Seu artigo 21 dispõe
que é responsabilidade comum dos entes federados, dentre outras, a organização da “Rede de Atenção à
Saúde  das  Pessoas  com Doenças  Crônicas  no  âmbito  do  SUS,  considerando-se  todos  os  pontos  de
atenção,  bem como os sistemas logísticos e  de apoio  necessários para garantir  a  oferta  de ações de
promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos, de forma oportuna,
para o controle do câncer”.

c) Essa  responsabilidade  dos  municípios  é  ressaltada  pela  Portaria  MS/SAS  nº  1.399/2019,  que
dispõe no § 2º do item V do artigo 7º que “§ 2º Os serviços e ações previstos no Plano de Atenção para o
diagnóstico e o tratamento do câncer devem estar contemplados no planejamento pactuado integrado e
aprovados  nas  instâncias  colegiadas  de  gestão  do  SUS,  de  forma  a  assegurar  a  resolubilidade  do
atendimento em oncologia.”

d) Dessa forma após as devidas articulações, a proposta foi aprovada na Região de Saúde e pelo
Estado, através da Deliberação da Comissão Intergestores Regional da Baía da Ilha Grande CIR/BIG nº 6,
de 27 de fevereiro de 2018, e da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite CIB/RJ nº 5.748, de 8 de
abril de 2019, que aprovaram a habilitação de UNACON no HMJ. 

e) Sendo assim, para organizar uma rede que atenda aos principais problemas de saúde dos usuários
na área de atenção oncológica é necessário considerar o perfil epidemiológico regional e as carências de
oferta dos serviços. De acordo com o IBGE, a população estimada em 2019 para os municípios da Baía da
Ilha Grande é de 203.785 habitantes em Angra dos Reis,  44.468 habitantes em Mangaratiba e 43.165
habitantes em Paraty, perfazendo uma população total de 291.418 habitantes nessa Região de Saúde.

f) Ao correlacionarmos essa população total com a “Porcentagem da população, por sexo” (Brasil –
2018),  disponível  em  https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-
homens-e-mulheres.html, constatamos que a Região da Baía da Ilha Grande possui  150.664 mulheres e
140.754 homens.

g) A estimativa de casos novos de câncer no Brasil para o ano de 2018 (excluindo-se os de pele não
melanoma) foi de 202.040 casos para mulheres com taxa bruta de incidência de 190,61 casos por 100 mil
habitantes e para os homens foi de 214.970 casos com taxa bruta de incidência de 208,32 casos por 100
mil habitantes, totalizando 417.010 casos novos. A estimativa para o Estado do Rio de Janeiro no mesmo
período  e  excetuando-se  os  casos  de  câncer  de  pele  não  melanoma foi  de  22.500  casos  novos  em
mulheres com taxa bruta de incidência de 259,73 casos por 100 mil habitantes e para os homens foi de
20.120 casos novos com  taxa bruta de incidência  de 247,31 casos por 100 mil  habitantes,  totalizando
42.620 casos novos.  (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Estimativa 2018:  Incidência  de Câncer no
Brasil. Disponível em: http://www1.inca.gov.br/estimativa/2018/).

h) Ao analisarmos os dados do IBGE referentes à população estimada em 2019 para a Região da Baía
da Ilha Grande e a incidência anual de câncer do INCA, constatamos que para 2019 a incidência de novos
casos de câncer na Região da BIG é estimada em 348,9 casos novos em homens e 391,32 novos casos,
totalizando 740 novos casos por ano, exceto os casos de pele não melanoma.

i) A Região de Saúde da Baía da Ilha Grande não conta, em seu território, com estabelecimento de
saúde habilitado e em funcionamento como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
(UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). As unidades de
referência de alta complexidade em oncologia para atendimento da população dessa Região de Saúde
ficam localizadas nas regiões de saúde Médio Paraíba, Metropolitana I.

j) Cabe ressaltar que existe dificuldade de acesso de novos pacientes aos serviços de  referência de
alta complexidade em oncologia, gerando demora no início do tratamento para algumas especialidades,
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prejudicando o cumprimento da Lei Federal nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o
primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início e
dispõe taxativamente:

“Art. 2º - O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento
no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do
dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a
necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

k) Agrava  o  cenário  as  características  geográficas  da  Região,  tendo  em  vista  que  as  unidades
oncológicas para referência de tratamento oncológico distam em média 178 quilômetros de Angra dos Reis.
O período de tempo de deslocamento  de Angra  dos  Reis  até  o  destino  é  fortemente  influenciado  por
problemas de mobilidade urbana e tal fato implica em tempo de deslocamento entre 3 (três) e 5 (cinco)
horas, sem contar o tempo de deslocamento dentro do próprio município, que potencializa os impactos da
quimioterapia (diarreia, vômito, fraqueza e mal-estar) sobre os pacientes.

l) Pelos motivos expostos, os municípios da BIG concluíram pela necessidade de instalação de uma
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia na Região, tendo o Hospital Municipal da Japuíba - HMJ, em
Angra dos Reis, como sede do serviço.

m) A Portaria MS/SAS nº 1.399/19, redefiniu os critérios e parâmetros para organização, planejamento,
monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada
em  oncologia  e  define  as  condições  estruturais,  de  funcionamento  e  de  recursos  humanos  para  a
habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diz que:

“Art. 08. No âmbito do SUS, a oferta regional (macrorregião de saúde) para o diagnóstico e o
tratamento  do  câncer  pressupõe  a  existência  de  serviços  diagnósticos  ambulatoriais  e
hospitalares e de hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia, integrados à rede
local e macrorregional de atenção à saúde.

…

§ 4º O número de hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia deve ser calculado
para,  no  mínimo,  cada  1.000  casos  novos  anuais  de  câncer  estimados,  excetuando-se  o
câncer  não  melanótico  de  pele,  para  efeito  de  necessidade  de  estruturas  e  serviços  de
Cirurgia, Radioterapia com seu número de equipamentos de megavoltagem, Oncologia Clínica,
Hematologia e Oncologia Pediátrica.”

n) Considerando que o Artigo 198 da Constituição Federal diz que as ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, e que a Portaria
MS/GM nº 339, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto, aborda a necessidade dos municípios se articularem
para fortalecer a regionalização e garantir acesso, resolubilidade e qualidade às ações e serviços de saúde
cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal,  a Região da BIG se
articulou com o Município de Itaguaí, que na sequência manifestou o mesmo interesse de habilitar o HMJ
como sede do serviço regional.

o) Itaguaí, Município integrante da Região Metropolitana I, possui, de acordo com o IBGE, população
estimada para 2019 de 133.019 habitantes; portanto, de acordo com a Porcentagem da população, por sexo
(Brasil – 2018), tem 68.771 mulheres e 64.248 homens.

p) Ao analisarmos os dados do IBGE referentes à população estimada em 2019 para o município de
Itaguaí e a incidência anual de câncer do INCA, constatamos que para 2019 a incidência de novos casos de
câncer em Itaguaí é estimada em 178,68 casos novos em mulheres e 158,89 novos casos em homens,
totalizando 337,57 novos casos por ano, exceto os casos de pele não melanoma.

q) Sendo assim, ao se articularem, o somatório das incidências anuais de câncer da BIG e de Itaguaí é
de 1.077,57 novos casos por ano, exceto os casos de pele não melanoma; número superior ao mínimo de
1.000 casos novos por ano exigidos pela Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, e que viabili  za a futura habilitação  
do serviço pelo Ministério da Saúde.
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r) A proposta foi incluída no Plano de Atenção Oncológica da Baía da Ilha Grande (BIG) e atende a
diretriz  03  do  Plano  Municipal  de  Saúde (2018-2021),  que  objetiva  ampliar  e  fortalecer  as  ações  de
prevenção, detecção e tratamento oportuno do câncer de mama e de colo de útero no município de Angra
dos Reis, conforme disposto no Inciso III do Art. 4º da Portaria MS/GM Nº 3.992, de 28/12/2017; e está em
conformidade com a diretriz 02, objetivo 2.1, da  Programação Anual de Saúde (PAS) de 2019, aprovada
pelo Conselho Municipal de Saúde em 11 de outubro de 2019.

 2.5  Conclusão

a) Tendo em vista o contexto descrito anteriormente, após as aprovações necessárias, está evidente que
Angra dos Reis, polo de Região de Saúde, deve deflagrar processo administrativo para viabilizar solução
para resolver a demanda de atendimento oncológico própria e dos municípios citados anteriormente, com
base nos parâmetros da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019.

b) Para isso, foi definida a estruturação do serviço de oncologia em duas etapas: a primeira, objeto deste
Termo de Referência, com a habilitação de UNACON (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia), correspondente ao código 17.06 do Artigo 03 da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, e a segunda
etapa com a habilitação de UNACON com Serviço de Radioterapia, correspondente ao código 17.07 do
Artigo  03  da  referida  Portaria,  a  ser  viabilizada  após  a  conclusão  da  primeira  etapa.  Tal  divisão  foi
consequente à necessidade de estruturação das instalações físicas para o serviço de radioterapia, que
demandarão  a  construção  de  complexa  obra  de  engenharia  para  abrigar  o  acelerador  linear,  além de
licenças de outros órgãos, como por exemplo a Comissão Nacional de Energia Nuclear.

c) Sendo assim, o serviço a ser contratado neste Termo de Referência visa a assegurar a assistência em
caráter  contínuo,  objetivando  elevar  a  resolubilidade  e  segurança  nos  procedimentos  para  a  atenção
oncológica clínica e cirúrgica, bem como contribuir para minimizar os impactos do tratamento oncológico em
decorrência do deslocamento dos usuários. Visa ainda ao provimento de estrutura física, de pessoal, de
material  permanente,  de  consumo  e  de  outros  insumos  necessários  à  realização  de  ambulatório
especializado e de procedimentos cirúrgicos hospitalares de acordo com o ANEXO I-A.

d) É necessário considerar que além de garantir a assistência de alta complexidade em oncologia no HMJ, o
objetivo  deste  Termo  de  Referência  é  viabilizar,  no  que  couber,  as  condições  necessárias  para  o
atendimento das exigências do Ministério  da Saúde para habilitação do Município como UNACON, em
processo administrativo a ser aberto naquele Ministério tão logo o serviço esteja funcionando, cenário que
viabilizará o repasse mensal de recursos federais para o custeio do serviço.

e) Nesse sentido,  considerando que a habilitação como UNACON expedida pelo Ministério da Saúde é
precedida de processo de análise complexo, que exige do solicitante comprovar ter plenas condições de
garantir  atendimento adequado em oncologia aos usuários do SUS, a Portaria de Habilitação deve ser
considerada  como  atestado  de  capacidade  técnica,  comprovando  assim  que  o  habilitado  tem  plenas
condições de prestar o serviço.

f) Dessa forma, visando a garantir a qualificação técnica-profissional, com o objetivo de avaliar se a licitante
possui em seu quadro permanente os profissionais de nível superior exigidos para a prestação do serviço, e
a qualificação técnica-operacional, com o objetivo de avaliar se os licitantes possuem condições de executar
o objeto contratual, deve a licitante comprovar sua habilitação técnica nos termos descritos nos itens 12.1.2,
12.1.3  e  12.1.4  deste  Termo  respectivamente,  ambos  elaborados  com  base  na  Portaria  MS/SAS  nº
1.399/2019

g) Após o exposto,  fundamenta-se o presente Termo de Referência para implantar a primeira etapa da
assistência  oncológica  em Angra  dos  Reis,  por  meio  da  prestação  complementar  de  serviços  de  alta
complexidade em oncologia e exames diagnósticos, constantes na tabela SUS, que somados às ações em
andamento viabilizarão o pleno atendimento das exigências da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, de modo a
permitir a futura habilitação do HMJ, CNES nº 7354746, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade
em Oncologia.

 3  DO   RECURSO     ORÇAMENTÁRIO  
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 3.1   Os recursos para pagamento dos serviços correrão inicialmente, na fase de pré-habilitação do serviço
pelo Ministério da Saúde, através da dotação orçamentária 2019.27.2701.10.302.0204.2333.339039.7041 e
posteriormente, após a habilitação do serviço pelo Ministério da Saúde, através de dotação específica a ser
criada para este fim.

 4  DAS     ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

 4.1  ESPECIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO:

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO

1 1 Serviço

Contratação de empresa especializada para a prestação complementar de
procedimentos de assistência de alta complexidade em oncologia e cor-
relatos, constantes na Tabela SUS e descritos no ANEXO I-A deste Termo de
Referência.

 4.2  O  serviço  será  prestado  de  acordo  com  o  fluxo  e  protocolos  existentes,  sob  a  fiscalização  da
CONTRATANTE, respeitando o teto financeiro mensal de R$  291.818,45 (duzentos e noventa e um mil,
oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) na fase pré-habilitação e R$ 564.336,59 (quinhentos
e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)  na fase pós-habilitação,
conforme estipulado nos itens 4.5.2, 5.1, ANEXO I-B e ANEXO I-C deste Termo.

a) Dessa forma durante o 1º ano de contrato, o valor global anual máximo é de R$ 3.638.277,99 (três
milhões, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos)
conforme ANEXO I-B.

a.1) A previsão  orçamentária  para  o  ano  corrente  de  2020  é  de  R$ 2.334.547,60 (dois  milhões,
trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) equivalente à
08 (oito)  meses de prestação de serviço – 3º  ao 10º  mês do primeiro ano de contrato conforme
ANEXO II.

b) Durante  os  anos  seguintes  o  valor  global  anual  máximo  será  de  R$  6.772.039,08  (seis  milhões,
setecentos e setenta e dois mil,  trinta e nove reais e oito centavos) conforme cronograma disposto no
ANEXO I-B.

c) O serviço comporá a estrutura física e organizacional do HMJ e deverá garantir a assistência ambulatorial
e  hospitalar  com  a  realização  de  procedimentos  constantes  no  grupo  de  procedimentos  clínicos,
subgrupo  tratamento  em  oncologia,  no  grupo  de  procedimentos  cirúrgicos,  subgrupo  cirurgia  em
oncologia,  e  procedimentos correlatos,  todos descritos no  ANEXO I-A deste  Termo de Referência,  e
deverá acolher os usuários através do fluxo de regulação de acesso definido pela Contratante.

d) O serviço deverá obedecer aos princípios constitucionais da universalidade, equidade e  integralidade,
sendo vedada a cobrança de quaisquer valores.

 4.3  O Cálculo para o Teto Financeiro foi realizado de acordo com a Portaria MS/SAS Nº 140, de 27 de
fevereiro de 2014, conforme ANEXO I-C.

 4.4  LOCALIZAÇÃO,  ABRANGÊNCIA  DE  ATENDIMENTO  DO  SERVIÇO  DE  ONCOLOGIA  E
ESTRUTURA FÍSICA

a) O  serviço  será  localizado  no  HMJ,  conforme  Projeto  Básico  de  Arquitetura,  composto  de  projeto
arquitetônico  e  memorial  descritivo,  integrante  dos  processos  SEI-08/001/032819/2019  e  SEI-
08/001/046739/2019 e  eventuais  alterações,  abertos  junto  à  Vigilância  Estadual  de  Saúde  do  Rio  de
Janeiro, conforme ANEXO I-D.

b) O serviço está destinado ao atendimento de usuários adultos do SUS provenientes dos municípios da
Baía da Ilha Grande e Itaguaí, além daqueles que porventura sejam incluídos na Programação Pactuada e
Integrada – PPI, com aprovação da CIB/RJ.

c) O serviço deverá respeitar  as normas da  Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, suas alterações e demais
portarias relacionadas à oncologia, a Resolução RDC/ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e todos os
termos pactuados no Contrato decorrente deste Termo de Referência.
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 4.5  EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRODUÇÃO

a) Os  quantitativos  de  procedimentos  descritos  na  TABELA –  A do  ANEXO  I-A são  definidos  pelos
parâmetros mínimos de produção da  Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, que determina esses quantitativos
para uma estimativa de 1.000 (mil) casos novos de câncer/ano, exceto o câncer não melanótico de pele.

b) Sendo assim, os serviços objeto deste Termo de Referência ocorrerão em dois momentos distintos: na
fase pré-habilitação, quando os serviços serão iniciados e direcionados aos usuários residentes em Angra
dos  Reis,  e  na  fase  pós-habilitação,  assim  definida  a  partir  do  momento  em  que  houver  a  efetiva
publicação de portaria específica pelo Ministério da Saúde habilitando o HMJ como UNACON, quando então
o serviço será direcionado aos usuários residentes dos municípios da BIG e Itaguaí, além de outros que
venham a ser pactuados na PPI. Sendo assim, alterando-se o público-alvo nesses momentos distintos,
temos os seguintes parâmetros:

b.1) Fase pré-habilitação: De acordo com o IBGE, a população estimada de Angra dos Reis em 2019 é
de  203.785  habitantes.  Considerando a Porcentagem da população,  por  sexo  (Brasil  –  2018),  são
98.428,2 homens (48,3%) e  105.356,8 mulheres (51,7%). Aplicando-se a taxa bruta de incidência de
câncer (Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil – INCA – 2017) conclui-se que em Angra dos
Reis a incidência em 2019 é de 243,42 casos novos em homens (247,31 casos por 100.000 habitantes)
e de 273,64 casos novos em mulheres (259,73 casos por 100.000 habitantes), totalizando 517,06 casos
novos de  câncer  em 2019,  número  que corresponde a  51,71% do  quantitativo  de  procedimentos
estimados para a fase pós-habilitação (estimado para 1.000 casos novos de câncer/ano) e previstos na
TABELA – B do ANEXO I-A.

b.2)  Fase pós-habilitação:  Quantitativos estimados com base na Portaria  MS nº  1.399,  de 17 de
dezembro de 2019, constantes na TABELA – A do ANEXO I-A.

 5  DO VALOR ESTIMADO  

 5.1  Estima-se para o referido objeto o valor global deR$ 30.551.377,10 (trinta milhões, quinhentos e
cinquenta  e  um mil,  trezentos  e  setenta  e  sete  reais  e  trinta  e  um dez  centavos),  para  o  prazo
estabelecido  de  60 (sessenta) meses,  conforme item 7.1.1 deste Termo, calculado nos termos do
Impacto Financeiro para Habilitação de Novos Estabelecimentos Hospitalares em Oncologia, previsto
no Anexo IV da Portaria MS/SAS nº 140/2014 conforme ANEXO III, e nos termos do Decreto Municipal
nº 10.911, de 16 de maio de 2018, que traz valores diferenciados para procedimentos diagnósticos.

 6  CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 6.1  Será  considerado  vencedor  do  certame  licitatório  o  licitante  que  oferecer  proposta  com  o  maior
percentual  linear  de  desconto,  que  incidirá  sobre  os  preços  descritos  na  Tabela  de  Procedimentos
constante no ANEXO I-A.

 7  DOS PRAZOS  

 7.1  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

a) O prazo de contratação será de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço, conforme justificativa do ANEXO I-E. 

b) A cada 12 (doze) meses a necessidade e a economicidade do serviço objeto deste Termo de Referência
serão avaliadas, a fim de verificar se os procedimentos estão compatíveis com os praticados pelo mercado
e se a entrega do objeto está de acordo com a Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, e eventuais alterações.

 7.2  DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

a) A  Contratada  obriga-se,  a  partir  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  a  efetivar  em  60  dias  a
disponibilização  e  instalação  de  todos  os  equipamentos  e  materiais  permanentes necessários  ao
funcionamento do serviço, conforme descrito no ANEXO I-D, promovendo todas as adequações do espaço
necessárias para este fim.

b) Os serviços constantes na TABELA – B do ANEXO I-A serão iniciados em até 10 dias após a efetivação
das obrigações descritas no item 7.2.1.
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c) Os serviços constantes na TABELA – A do ANEXO I-A serão iniciados imediatamente após a publicação
da Portaria de Habilitação no Diário oficial da União (DOU), conforme Memorial Descritivo constante no
ANEXO I-D.

 7.3  DA PROPOSTA

a) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega.

 8  DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 8.1  Executado o serviço, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme a seguir:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até  15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até  30 (trinta)
dias, observando o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

 8.2  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  pelo  Município  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da
CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto
contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.

 9  OBRIGAÇÕES     E     RESPONSABILIDADES  

 9.1  As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.

 9.2  COMUNS À CONTRATADA E A CONTRATANTE

a) Contribuir para a elaboração de protocolos técnicos para as ações de saúde.

b) Colaborar com o aprimoramento da atenção à saúde promovendo capacitação de profissionais nas ações
de prevenção do câncer e cuidado com o paciente, dentre outras.

c) Desenvolver ações educativas e de esclarecimentos dos serviços garantidos por este contrato e dos
direitos do paciente.

d) Promover as ações que garantam a humanização dos serviços prestados.

e) Adotar estratégia de gestão que tenha foco na efetividade e na segurança da assistência.

f) Integrar de forma articulada as redes municipal e regional de saúde.

g) Promover a oferta de vagas para estágio de graduação e vagas para a pós-graduação.

 9.3  DA CONTRATADA – ASPECTOS GERAIS

a) Implantar serviço de atenção oncológica humanizada regional no HMJ, recursos humanos, equipamentos
e  insumos  para  as  atividades  fins  e  de  apoio,  visando  à  habilitação  do  Hospital  como  Unidade  de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

b) Disponibilizar os equipamentos e materiais permanentes, na forma descrita no ANEXO I-D deste termo,
durante o período de vigência contratual.

c) Manter durante a vigência contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da
contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos de manutenção
dessas condições.

d) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal
utilizado na prestação do serviço.

e) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do
serviço.
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f) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

g) Respeitar o prazo de execução do serviço e cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

h) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou à Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

i) Corrigir,  prontamente,  quaisquer  erros  ou  imperfeições,  atendendo  às  reclamações,  exigências  ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

j) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas que
anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

 9.4  DA CONTRATADA – QUANTO À ASSISTÊNCIA:

a) Cumprir os compromissos contratados, zelando pela qualidade e resolubilidade da assistência.

b) Disponibilizar   em até 18 (dezoito) meses, contados a partir da habilitação do HMJ como UNACON, todos
os  profissionais  e  requisitos  necessários de  sua  competência  para  a  implantação  do  Programa  de
Residência  Médica  em  Oncologia  Clínica pela  Fundação  Hospitalar  Jorge  Elias  Miguel  –  HMJ,  em
consonância com a Resolução CNRM nº 04, de 8 de abril de 2019, que aprova a matriz de competências
dos Programas de Residência Médica em Oncologia Clínica, com a Resolução CNRM nº 01, de 31 de julho
de 2007, que dispõe sobre a duração do programa de Residência Médica de Cancerologia/Clínica e seu
conteúdo programático, e com a Resolução CFM nº 2.221, de 2 de agosto de 2018, que atualiza a relação
de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades.

c) Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores.

d) Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar.

e) Incluir  no  prontuário  dos  usuários  todos  os  tipos  de  atendimento  a  ele  referentes  (ambulatorial  e
internação, de rotina e de urgência, estadiamento, planejamento terapêutico global, cirurgia, radioterapia e
quimioterapia,  dentre  outros),  com  informações  completas  do  quadro  clínico  e  sua  evolução,  todas
devidamente escritas por todos os profissionais de saúde envolvidos, de forma clara e precisa, datadas e
assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento.

f) Viabilizar a inclusão dos profissionais de saúde no CNES do HMJ.

g) Garantir os direitos dos usuários conforme disposto na Portaria MS/GM nº 1.820, de 13 de agosto de
2009.

h) Notificar  suspeitas  de  violência  e  negligência,  de  acordo  com  a  legislação  específica  e  fluxos
estabelecidos pela SMS/AR.

i) Colaborar com a CONTRATANTE para o cumprimento dos critérios estruturais e organizacionais para o
estabelecimento de saúde ser credenciado e habilitado como UNACON, nos termos da Portaria MS/SAS nº
1.399/2019.

 9.5  DA CONTRATADA – QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:

a) Observar a Política Nacional de Atenção Hospitalar e a Política Nacional de Humanização, visando ao
cumprimento do modelo de atendimento proposto e adequado à atenção oncológica.

b) Seguir as normas e diretrizes de regulação definidas pela CONTRATANTE. 

c) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratados,  de
acordo com o ANEXO I-A e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica.

d) Alimentar os sistemas de informação conforme legislação vigente, incluindo o Sistema de Informação do
Câncer – SISCAN, a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde e aos casos de
violência e demais sistemas determinados pela CONTRATANTE.

e) Registrar  e  apresentar  de  forma  regular  e  sistemática  a  produção  das  ações  e  serviços  de  saúde
contratados, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor.
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 9.6  DA CONTRATADA – QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:

a) Garantir o funcionamento ininterrupto do serviço de acordo com os dias e horários estabelecidos pela
CONTRATANTE.

b) Garantir que o serviço esteja em condições de cadastro e atualização no banco de dados do SCNES,
conforme legislação vigente.

c) Garantir para o serviço ambulatorial e hospitalar:

c.1)A  dispensação  de  medicamentos  hormonais  e  antineoplásicos  orais,  integrantes  do  SUS  e
correlacionados com os procedimentos descritos no ANEXO I-A;

c.2) A disponibilização de insumos para os procedimentos clínicos e cirúrgicos correlacionados com os
procedimentos descritos no ANEXO I-A;

c.3)  A manutenção  preventiva  e  corretiva,  através  de  engenharia  clínica,  dos  equipamentos  sob
responsabilidade da CONTRATADA utilizados no serviço;

c.4) Os recursos humanos necessários para o pleno funcionamento do serviço;

c.5) Uniforme para os profissionais de saúde, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE;

c.6) A adesão aos protocolos clínicos e cirúrgicos, pela admissão eletiva, realização de cirurgias, visita
médica nas enfermarias e alta dos pacientes;

d) Garantir que o serviço de cirurgia tenha como responsável técnico pela cirurgia oncológica médico com
especialidade em cirurgia oncológica e que disponha de pelo menos mais um médico com especialidade em
cirurgia oncológica, nos termos das alíneas  “a” e "b" do Artigo 15 da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019.

e) Garantir  que  o  serviço  de  oncologia  clínica tenha  como  responsável  técnico  médico  com
especialidade em oncologia clínica, nos termos da alínea "a" do Artigo 17 da Portaria MS/SAS nº
1.399/2019.

f) Garantir a diluição dos quimioterápicos/preparação da Terapia Antineoplásica dentro do HMJ.

f.1)  Caso  a Contratante,  por  limitação  física  de  espaço,  opte  pela  diluição  fora  do HMJ,  deverá  a
Contratada  providenciar  a  diluição  dos  quimioterápicos/preparação  da  Terapia  Antineoplásica  nos
termos do Item 5.5 do Anexo I da Resolução/ANVISA RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004, e da
Resolução/ANVISA RDC nº 304, de 17 de setembro de 2019. 

 9.7  DA CONTRATADA – QUANTO À GESTÃO DE PESSOAS:

a) Dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não
interromper ou prejudicar os serviços prestados à população.

b) Garantir  que  todos  os  profissionais  de  saúde  que  executem  ações  ou  serviços  de  saúde  estejam
cadastrados no SCNES da CONTRATANTE, providenciando todas as exigências necessárias para viabilizar
o efetivo cadastro dos profissionais.

c) Responsabilizar-se  pelo  pagamento  dos  encargos  sociais  e  obrigações  trabalhistas  de  seu  pessoal,
respondendo  integral  e  exclusivamente,  em  juízo  ou  fora  dele,  por  eventuais  débitos  e  isentando  a
CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras.

d) Apresentar a relação dos profissionais responsáveis pela prestação do serviço, incluindo sua formação e
titulação.

e) Garantir  que  os  profissionais  de  saúde  sob  sua  responsabilidade  tenham  comprovada  capacidade
técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado, e estejam em dia com suas obrigações junto
aos correspondentes conselhos de classe.

 9.8  DA CONTRATADA – QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES:

a) Administrar, manter e reparar os equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento
do serviço, descritos no ANEXO I-D, garantindo a adequada condição de atendimento aos usuários.
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b) Manter  em  perfeitas  condições  os  equipamentos  e  instrumentais  utilizados  pelo  serviço  para  o
atendimento aos usuários, promovendo imediata substituição por outros do mesmo padrão técnico em caso
de defeitos.

c) Realizar  manutenção preventiva  e  corretiva de todos os equipamentos e  materiais  permanentes,  de
acordo com um programa formal, obedecendo às especificações do manual do fabricante.

d) Responsabilizar-se pela retirada de todos os equipamentos e materiais permanentes disponibilizados à
Contratante em até 30 dias após o término do Contrato.

 9.9  DA CONTRATADA – QUANTO À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:

a) Utilizar o Sistema Integrado de Gestão e Serviços de Saúde (SIGSS) disponibilizado pela CONTRATADA
para gestão do serviço, no que couber, sobretudo nas áreas de regulação e manejo dos prontuários dos
usuários, e demais sistemas disponibilizados e indicados pela CONTRATADA.

 9.10  DA CONTRATADA – QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a) Apresentar  à  CONTRANTE,  por  meio  da  Comissão  de  Fiscalização  do  Contrato, no  prazo  por  ela
estabelecido, informações adicionais ou complementares que venham formalmente a ser solicitadas.

b) Fornecer os  relatórios,  documentos  e  informações previstos,  de forma a permitir  sua  integração em
bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

c) Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisadas e aprovadas, mantendo-as em arquivo
até o fim do prazo do Contrato, quando deverão ser entregues à CONTRATANTE.

d) Apresentar  a  Prestação  de  Contas,  mensalmente,  de  acordo  com  as  exigências  constitucionais
estabelecidas  pelo  art.  70,  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal,  em  conformidade  com  as
determinações do TCE/RJ e do Artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

 9.11  DA CONTRATADA – OUTRAS OBRIGAÇÕES:

a) Responsabilizar-se,  civil  e  criminalmente  perante  os  usuários,  por  eventual  indenização  de  danos
materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de
atos praticados por  profissionais subordinados à empresa CONTRATADA, no desenvolvimento de suas
atividades.

b) A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação  necessárias  e  exigidas  na  licitação,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,
devendo apresentar, durante a execução do contrato, quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na licitação sempre que exigido pela CONTRATANTE.

c) A CONTRATADA deverá solicitar aos usuários ou representantes legais a documentação de identificação
do paciente, incluindo o cartão SUS, e, se for o caso, a documentação de encaminhamento especificada no
fluxo de acesso ao serviço.

d) A CONTRATADA deverá dar conhecimento imediato à CONTRATANTE de todo e qualquer fato que altere
de modo relevante o normal desenvolvimento do contrato ou que interrompa a adequada prestação do
atendimento aos usuários da unidade.

 9.12  DA CONTRATANTE

a) Garantir leitos nas enfermarias com assistência de internação em clínica médica de adultos, bem como
demais  especialidades  clínicas  e  cirúrgicas  exigidas  para  os  procedimentos  objeto  deste  Termo  de
Referência.

b) Disponibilizar centro cirúrgico que possua todos os atributos e equipamentos exigidos para o 
funcionamento de uma unidade cirúrgica geral, para que os procedimentos cirúrgicos oncológicos objeto 
deste Termo de Referência sejam realizados.

c) Garantir pronto atendimento 24 horas, para os casos de urgência oncológica dos usuários matriculados
no hospital.
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d) Realizar os procedimentos diagnósticos descritos no parágrafo 03 do art. 08 da  Portaria MS/SAS nº
1.399/2019, não contemplados no objeto deste Termo de Referência.

e) Disponibilizar  unidade de terapia intensiva, de acordo com a legislação vigente e compatível com as
respectivas especialidades exigidas, para a retaguarda de atendimento dos pacientes oncológicos.

f) Disponibilizar serviço de hemoterapia 24 (vinte e quatro) horas por dia, através de agência transfusional 
ou estrutura de complexidade maior.
g) Viabilizar o encaminhamento de usuários que necessitem de cuidados paliativos para serviço de 
referência devidamente formalizado, de acordo com as regulamentações do Ministério da Saúde e com o 
aval e a regulação dos respectivos gestores.

h) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

i) Disponibilizar à CONTRATADA o acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde  para
gestão  do  serviço,  no  que  couber,  sobretudo  nas  áreas  de  regulação  e  manejo  dos  prontuários  dos
usuários.

j) Garantir ao serviço o fornecimento ininterrupto de climatização, gases medicinais, lavanderia, esterilização
de  materiais,  limpeza,  manutenção  predial,  nutrição  dos  usuários  e  acompanhantes  quando  aplicável,
vigilância  e  transporte  e  destinação  final  de resíduos conforme Plano  de Gerenciamento  de  Resíduos
Sólidos  de  Serviços  de  Saúde  (PGRSS),  segundo  os  critérios  e  as  normas  estabelecidos  pelas
regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

k) Prover equipe de enfermagem e instrumentação cirúrgica para a realização dos procedimentos cirúrgicos
constantes no ANEXO I-A.

l) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

m) Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

n) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

o) Informar à CONTRATADA sobre os protocolos de referência e contra referência de abrangência municipal
e regional adotados pela CONTRATANTE.

p) Realizar controle, avaliação e auditoria das ações e serviços de saúde contratados, na forma da Lei
Federal nº 8.666, Portaria MS/SAS nº 1.399/2019, Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018, e
legislações complementares.

 10  DA     FISCALIZAÇÃO  

 10.1  O acompanhamento e a fiscalização do contrato  caberá  a  Comissão  de  Fiscalização  que  será
composta por 03 (três) servidores designados pela CONTRATANTE, que determinará o que for necessário
para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

 11  CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  

 11.1  O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da data final do período de
adimplemento da nota fiscal.

 11.2  Os valores de pagamento serão processados mediante apresentação da produção e relatórios dos
sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde. 

 11.3  As notas fiscais deverão ser emitidas em favor da CONTRATANTE, não podendo conter rasuras e
devendo corresponder aos serviços fornecidos, acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal e
trabalhista.
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 11.4  O cálculo do valor mensal a ser efetivamente pago à CONTRATADA terá como ponto de partida a
produção aprovada, aplicando-se sobre este valor o percentual linear de desconto a que se refere o item 6.1
deste  Termo  de  Referência,  respeitando-se  os  quantitativos  estimados  para  as  fases  de  pré  e  pós-
habilitação.

 11.5  O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  depósito  bancário  em  conta-corrente  da  contratada,
conforme  Lei  nº  8.666/93,  respeitando  o  cronograma  físico  e  financeiro  de  referência,  a  partir  da
apresentação da nota fiscal com base na produção aprovada, após solicitação da CONTRATADA.

 11.6  Reserva-se  à  CONTRATANTE  o  direito  de  glosar,  total  ou  parcialmente,  os  procedimentos  em
desacordo com as disposições contidas no presente instrumento, podendo a CONTRATADA, se for o caso,
solicitar revisão junto à CONTRATANTE, apresentando os documentos que julgar pertinentes.

 11.7  Havendo comprovação da regularidade da prestação dos procedimentos glosados, os pagamentos
correspondentes ocorrerão na próxima fatura.

 11.8  Casa haja  reajuste  de preço  dos  procedimentos  pelo  Ministério  da  Saúde,  os  preços  praticados
contratados  através  deste  Termo  de  Referência  serão  reajustados  automaticamente,  mantendo-se  o
percentual linear de desconto a que se refere o item 6.1 deste Termo de Referência.

 12  HABILITAÇÃO TÉCNICA  

 12.1  As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos relativos à habilitação técnica:

a) Prova de Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, conforme Portaria MS/
SAS nº 511, de 29 de dezembro de 2000.

b) Prova  de  que  dispõe,  integrando seu  quadro  de  pessoal,  dos  seguintes  profissionais   devidamente
vinculados/cadastrados junto ao CNES e contratados pelo regime celetista:

b.1) Médico com especialidade em oncologia clínica, cancerologia ou cancerologia clínica;

b.2) Médicos cirurgiões nas seguintes especialidades: cirurgia oncológica, cirurgia geral/coloproctologia,
ginecologia/mastologia, urologia e cirurgia de cabeça e pescoço;

b.3) Farmacêutico; e

b.4) Enfermeiro.

c) Declaração de que seus proprietários, administradores e/ou dirigentes não exercem cargo de chefia ou
função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do § 4º do Artigo 26 da Lei Federal
8.080, de 19 de setembro de 1990.

d) Comprovar  a  capacidade  técnica  por  meio  da  apresentação  de  pelo  menos  1  (uma)  portaria  de
habilitação de serviço assistencial de saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON
expedida pelo Ministério da Saúde em nome da matriz ou filial licitante. 

 13  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 13.1  Na execução do contrato, as partes deverão observar as seguintes disposições gerais:

a) A regulação dos procedimentos conforme normatizações/fluxos da unidade gerencial de regulação da
Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis.

b) A inclusão de novos municípios no escopo do Contrato a ser firmado, objeto deste Termo de Referência,
dependerá de pactuação prévia com a CIB/RJ e Termo Aditivo ao Contrato.

c) O cumprimento das normas da Resolução – RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004.

d) O cumprimento das normas da Resolução – RDC/ANVISA nº 50/2002.

e) As benfeitorias realizadas no imóvel pela CONTRATADA serão incorporadas ao patrimônio da FHMJ.

f) O ANEXO I-A poderá ser alterado para a inclusão, exclusão ou alteração de preços de procedimentos,
neste último caso mantendo-se o percentual linear  de desconto pactuado,  sempre que o Ministério da
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Saúde realizar alterações com inclusão, exclusão ou alteração de preços de procedimentos na Tabela SUS,
mediante disponibilidade financeira e Termo Aditivo.

 13.2  Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados:

a) Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em processo de liquidação
e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

b) Suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

c) Declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

d) Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório.

e) Que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

f) Constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei
Federal nº 12.690/2012, art.  5º;  súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art.  4º,
incisos I, II).

Angra dos Reis,       de                     de 2019.

_____________________________
Autoridade Solicitante

Aprovo em       de                     de 2019.

_____________________________
Secretário Hospitalar
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ANEXO I-A

Relação dos Procedimentos – Tabela SUS

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Ordem Procedimento Descrição Complexidade Valor

1. 03.04.02.001-0 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE CÓLON AVANÇADO – 1ª LINHA Alta R$ 2.224,00

2. 03.04.02.002-8 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE CÓLON AVANÇADO – 2ª LINHA Alta R$ 2.224,00

3. 03.04.02.003-6 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO AVANÇADO Alta R$ 427,50

4. 03.04.02.004-4 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO AVANÇADO Alta R$ 571,50

5. 03.04.02.005-2 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS AVANÇADO Alta R$ 1.986,00

6. 03.04.02.006-0 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO – 2ªLINHA Alta R$ 147,10

7. 03.04.02.007-9 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO – 1ªLINHA Alta R$ 301,50

8. 03.04.02.008-7 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA RESISTENTE A HORMONIOTERAPIA Alta R$ 1.062,65

9. 03.04.02.009-5 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO AVANÇADO – 1ª LINHA Alta R$ 2.224,00

10. 03.04.02.010-9 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO AVANÇADO-2ªLINHA Alta R$ 2.224,00

11. 03.04.02.011-7 QUIMIOTERAPIA DO APUDOMA/TUMOR NEUROENDÓCRINO AVANÇADO Alta R$ 1.062,65

12. 03.04.02.012-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE ADRENAL AVANÇADO Alta R$ 1.300,00

13. 03.04.02.013-3 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO – 1ª LINHA Alta R$ 1.700,00

14. 03.04.02.014-1 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO – 2ª LINHA Alta R$ 2.378,90

15. 03.04.02.015-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE AVANÇADO Alta R$ 571.50

16. 03.04.02.016-8 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RIM AVANÇADO Alta R$ 571,50

17. 03.04.02.017-6
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO 
AVANÇADO

Alta R$ 571,50

18. 03.04.02.018-4
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO OU DO 
CORPO UTERINO AVANÇADO

Alta R$ 571,50

19. 03.04.02.019-2
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE RETO/ CANAL ANAL/MARGEM ANAL 
AVANÇADO

Alta R$ 800,00

20. 03.04.02.020-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CABEÇA E PESCOÇO AVANÇADO Alta R$ 800,00

21. 03.04.02.021-4 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS AVANÇADO Alta R$ 1.100,00

22. 03.04.02.022-2
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS 
AVANÇADO

Alta R$ 1.100,00

23. 03.04.02.023-0 QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO Alta R$ 1.080,00

24. 03.04.02.024-9 QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE ADENOCARCINOMA DE ORIGEM DESCONHECIDA Alta R$ 571,50

25. 03.04.02.025-7
QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE CARCINOMA EPIDERMOIDE/CARCINOMA 
NEUROENDÓCRINO DE ORIGEM DESCONHECIDA

Alta R$ 800,00

26. 03.04.02.026-5
QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE NEOPLASIA MALIGNA INDIFERENCIADA DE ORIGEM 
DESCONHECIDA

Alta R$ 1.062,65

27. 03.04.02.027-3
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA 
AVANÇADA-1ªLINHA.

Alta R$ 1.450,00

28. 03.04.02.028-1
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA 
AVANÇADA-2ªLINHA

Alta R$ 1.450,00

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

                                                                                                                                                                                                          Página 37 de 114

Processo: 2019022085

Folha:

_______________

Rubrica

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

                        Departamento de Licitações

29. 03.04.02.029-0 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO Alta R$ 800,00

30. 03.04.02.030-3 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO AVANÇADO Alta R$ 800,00

31. 03.04.02.031-1 QUIMIOTERAPIA DO TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL AVANÇADO Alta R$ 17,00

32. 03.04.02.032-0 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL AVANÇADO Alta R$ 800,00

33. 03.04.02.033-8
HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO – 2ª LINHA

Alta
R$ 301,50

34. 03.04.02.034-6 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO-1ª LINHA Alta R$ 79,75

35. 03.04.02.036-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE TIREOIDE AVANÇADO Alta R$ 427,50

36. 03.04.02.037-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE PÊNIS AVANÇADO Alta R$ 800,00

37. 03.04.02.038-9 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA DO FÍGADO OU DO TRATO BILIAR AVANÇADO Alta R$ 571,50

38. 03.04.02.039-7 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA DO TIMO AVANÇADA Alta R$ 571,50

39. 03.04.02.040-0 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA UROTELIAL AVANÇADO Alta R$ 1.300,00

40. 03.04.04.001-0 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (PRÉVIA) Alta R$ 571,50

41 03.04.04.002-9 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) Alta R$ 1.400,00

42 03.04.04.004-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO UTERINO Alta R$ 1.300,00

43 03.04.04.005-3 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE RETO/ CANAL ANAL/MARGEM ANAL Alta R$ 800,00

44 03.04.04.006-1
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE SEIO PARA – NASAL/LARINGE
/HIPOFARINGE/ OROFARINGE /CAVIDADE ORAL

Alta R$ 1.300,00

45 03.04.04.007-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE BEXIGA Alta R$ 1.300,00

46 03.04.04.008-8 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE Alta R$ 1.300,00

47 03.04.04.009-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (PRÉVIA) Alta R$ 1.100,00

48 03.04.04.010-0
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS 
(PRÉVIA)

Alta R$ 1.100,00

49 03.04.04.011-8 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO Alta R$ 1.300,00

50 03.04.04.012-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VULVA Alta R$ 1.300,00

51 03.04.04.013-4
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA – 
2ªLINHA

Alta R$ 1.450,00

52 03.04.04.014-2
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA – 
1ªLINHA

Alta R$ 1.450,00

53 03.04.04.015-0 QUIMIOTERAPIA DE OSTEOSSARCOMA – 2ª LINHA. Alta R$ 8.064,50

54 03.04.04.016-9 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO / OSTEOSSARCOMA – 1ª LINHA Alta R$ 1.447,70

55 03.04.04.018-5 POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (PRÉVIA) Alta R$ 1.400,00

56 03.04.05.001-6 QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL Alta R$ 1.300,00

57 03.04.05.002-4 QUIMIOTERAPIA DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON Alta R$ 2.224,00

58 03.04.05.003-2 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (ADJUVANTE) Alta R$ 427,50

59 03.04.05.004-0 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I Alta R$ 79,75

60 03.04.05.006-7 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III Alta R$ 800,00

61 03.04.05.007-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II Alta R$ 800,00
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62 03.04.05.011-3 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III Alta R$ 79,75

63 03.04.05.012-1 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II Alta R$ 79,75

64 03.04.05.013-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I Alta R$ 571,50

65 03.04.05.017-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (ADJUVANTE) Alta R$ 1.100,00

66 03.04.05.018-0
QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS 
(ADJUVANTE)

Alta R$ 1.100,00

67 03.04.05.020-2 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA Alta R$ 1.450,00

68 03.04.05.021-0 QUIMIOTERAPIA DO OSTEOSSARCOMA Alta R$ 1.744,10

69 03.04.05.022-9 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES DE EXTREMIDADE Alta R$ 1.600,00

70 03.04.05.025-3 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO (PÓSOPERATÓRIA) Alta R$ 571,50

71 03.04.05.026-1
POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO 
I(ADJUVANTE)

Alta R$ 571,50

72 03.04.05.027-0
POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO 
II(ADJUVANTE)

Alta R$ 800,00

73 03.04.05.028-8
POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III 
(ADJUVANTE)

Alta R$ 800,00

74 03.04.05.029-6
MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I 
(ADJUVANTE)

Alta R$ 34,10

75 03.04.05.030-0
MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II 
(ADJUVANTE)

Alta R$ 34,10

76 03.04.05.031-8
MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III 
(ADJUVANTE)

Alta R$ 34,10

77 03.04.05.032-6 QUIMIOTERAPIA DE MELANOMA MALIGNO Alta R$ 1.251,64

78 03.04.05.033-4 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO ESTROMA GASTRO INTESTINAL Alta R$ 17,00

79 03.04.06.015-1 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO EXTRA-GONADAL Alta R$ 2.408,52

80 03.04.06.016-0 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE OVÁRIO Alta R$ 1.700,00

81 03.04.06.017-8 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - BAIXO RISCO Alta R$ 1.743,12

82 03.04.06.018-6
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - CORIOCARCINOMA DE 
BAIXO RISCO PERSISTENTE / ALTO RISCO / RECIDIVA

Alta R$ 2.408,52

83 03.04.06.020-8 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE TESTÍCULO – 1ª LINHA Alta R$ 1.700,00

84 03.04.06.021-6 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE TESTÍCULO – 2ª LINHA Alta R$ 1.700,00

85 03.04.06.022-4 QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B – 1ª LINHA Alta R$ 800,00

86 03.04.08.004-7 QUIMIOTERAPIA INTRA-ARTERIAL Alta R$ 379,73

87 03.04.08.005-5 QUIMIOTERAPIA INTRATECAL Alta R$ 335,00

88 03.04.08.006-3 QUIMIOTERAPIA INTRACAVITÁRIA Alta R$ 379,73

89 03.04.08.007-1 INIBIDOR DA OSTEÓLISE Alta R$ 449,50

90 03.04.10.001-3 TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DE PACIENTE ONCOLÓGICO Alta R$ 45,93

91 03.04.10.002-1 TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO Alta R$ 367,44

Alta Complexidade – Procedimentos Cirúrgicos

92 04.16.01.001-6 AMPUTACAO DE PENIS EM ONCOLOGIA Alta R$ 839,28

93 04.16.01.002-4 CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SO TEMPO EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.062,45
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94 04.16.01.003-2
CISTECTOMIA TOTAL COM DERIVAÇÃO SIMPLES EM ONCOLOGIA

Alta
4007,53

95 04.16.01.004-0 CISTOENTEROPLASTIA EM ONCOLOGIA Alta
4083,73

96 04.16.01.007-5 NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.753,30

97 04.16.01.009-1 NEFROURETERECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.279,28

98 04.16.01.011-3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 852,49

99 04.16.01.012-1 PROSTATECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.983,29

100 04.16.01.013-0 PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.416,26

101 04.16.01.016-4
RESSECCAO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTANEOS DO TRATO URINARIO EM 
ONCOLOGIA

Alta R$ 4.280,18

102 04.16.01.017-2 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.040,42

103 04.16.01.018-0 REIMPLANTE URETERAL EM ONCOLOGIA - URETEROCISTONEOSTOMIA Alta R$ 3.850,04

104 04.16.01.019-9 REIMPLANTE URETERAL EM ONCOLOGIA - URETEROENTEROSTOMIA Alta R$ 3.950,93

105 04.16.01.020-2 SUPRARRENALECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.711,10

106 04.16.01.021-0 NEFRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.279,28

107 04.16.01.022-9 AMPUTAÇÃO TOTAL AMPLIADA DE PENIS EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.091,07

108 04.16.11.001-0  LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA Alta
R$ 3.282,83 

109 04.16.11.002-9 
 PNEUMOMECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA 

Alta
R$ 5.035,46 

110 04.16.11.003-7 
TORACECTOMIA COMPLEXA EM ONCOLOGIA 

Alta
R$ 5.661,24 

111 04.16.11.004-5 
TORACECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA 

Alta
R$ 3.902,02 

112 04.16.11.005-3 
TORACOTOMIA EXPLORADORA EM ONCOLOGIA 

Alta
R$ 2.208,68 

113 04.16.11.006-1 SEGMENTECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA Alta
R$ 2.954,54 

114 04.16.11.007-0 
RESSECÇAO PULMONAR EM CUNHA EM ONCOLOGIA 

Alta
R$ 2.726,58 

115 04.16.11.008-8 TIMECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta
R$ 4.186,64 

116 04.16.03.001-7 PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.496,31

117 04.16.03.002-5 RESSECÇÃO DE GLANDULA SALIVAR MENOR EM ONCOLOGIA Alta R$ 791,49

118 04.16.03.003-3 RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBLINGUAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 763,01

119 04.16.03.004-1 RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA Alta R$ 814,49

120 04.16.03.006-8 GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.077,15

121 04.16.03.007-6 GLOSSECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.037,41

122 04.16.03.008-4 PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.234,19

123 04.16.03.009-2 PAROTIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.528,25

124 04.16.03.014-9 RESSECÇÃO EM CUNHA DE LÁBIO E SUTURA EM ONCOLOGIA Alta R$ 390,72

125 04.16.03.015-7 RESSECÇÃO PARCIAL DE LÁBIO COM ENXERTO OU RETALHO EM ONCOLOGIA Alta R$ 791,49

126 04.16.03.016-5
RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ON-
COLOGIA 

Alta R$ 1.703,73
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127 04.16.03.017-3 MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.812,42

128 04.16.03.018-1 MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.956,14

129 04.16.03.019-0 PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 7.384,78

130 04.16.03.020-3 PAROTIDECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.787,07

131 04.16.03.021-1 FARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.269,04

132 04.16.03.022-0 FARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.949,76

133 04.16.03.023-8 RESSECÇÃO DE TUMOR DE RINOFARINGE EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.125,44

134 04.16.03.024-6 EXENTERAÇÃO DE ÓRBITA EM ONCOLOGIA Alta R$ 991,91

135 04.16.03.025-4 LARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.125,46

136 04.16.03.026-2 LARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.818,68

137 04.16.03.027-0 TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.836,30

138 04.16.03.028-9 RECONSTRUÇÃO PARA FONAÇÂO EM ONCOLOGIA Alta R$ 910,50

139 04.16.03.029-7 TRAQUEOSTOMIA TRANSTUMORAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 910,50

140 04.16.03.030-0 MANDIBULECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.430,87

141 04.16.03.031-9 MANDIBULECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.907,83

142 04.16.03.032-7 RESSECÇÃO DE PAVILHÃO AURICULAR EM ONCOLOGIA Alta R$ 791,49

143 04.16.03.033-5 LIGADURA DE CARÓTIDA EM ONCOLOGIA Alta R$ 910,50

144 04.16.03.034-3 RESSECCAO DE TUMOR GLOMICO EM ONCOLOGIA Alta R$ 910,50

145 04.16.03.035-1 RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.028,92

146 04.16.03.036-0 RESSECÇÃO DE TUMOR TIREOIDIANO POR VIA TRANSESTERNAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.186,64

147 04.16.04.001-2 ANASTOMOSE BILEO-DIGESTIVA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.252,60

148 04.16.04.002-0 COLEDOCOSTOMIA C/ OU S/ COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.023,53

149 04.16.04.003-9 ESOFAGOGASTRECTOMIA COM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.376,53

150 04.16.04.004-7 ESOFAGOCOLOPLASTIA OU ESOFAGOGASTROPLASTIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.138,27

151 04.16.04.005-5 ESOFAGOGASTRECTOMIA SEM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.098,74

152 04.16.04.007-1 GASTRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.494,28

153 04.16.04.010-1 HEPATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.125,44

154 04.16.04.011-0 PANCREATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.872,57

155 04.16.04.012-8 DUODENOPANCREATECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.507,03

156 04.16.04.014-4
RESSECCAO DE TUMOR RETROPERITONIAL C/ RESSECCAO DE ORGAOS CONTIGUOS EM 
ONCOLOGIA

Alta R$ 6.569,67

157 04.16.04.017-9 ALCOOLIZAÇÃO PERCUTÂNEA DE CARCINOMA HEPÁTICO Alta R$ 873,45

158 04.16.04.018-7 TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPÁTICO POR RADIOFREQUÊNCIA Alta R$ 1.042,43

159 04.16.04.019-5 QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE CARCINOMA HEPÁTICO Alta R$ 1.100,00
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160 04.16.04.020-9 BIOPSIAS MULTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.551,80

161 04.16.04.021-7 GASTRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.795,42

162 04.16.04.022-5 METASTASECTOMIA HEPÁTICA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.700,36

163 04.16.04.023-3 COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.356,75

164 04.16.04.024-1 RESSECCAO AMPLIADA DE VIA BILIAR EXTRA-HEPATICA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.763,78

165 04.16.04.025-0 RESSECCAO DE TUMOR RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.053,59

166 04.16.04.026-8
RESSECCAO ALARGADA DE TUMOR DE PARTES MOLES DE PAREDE ABDOMINAL EM 
ONCOLOGIA

Alta R$ 6.569,67

167 04.16.04.027-6 RESSECCAO ALARGADA DE TUMOR DE INTESTINO EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.053,59

168 04.16.04.028-4 IMPLANTAÇÃO ENDOSCÓPICA DE STENT ESOFÁGICO Alta R$ 2.888,96

169 04.16.05.001-8 AMPUTACAO ABDOMINO-PERINEAL DE RETO EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.556,76

170 04.16.05.002-6 COLECTOMIA PARCIAL (HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.971,77

171 04.16.05.003-4 COLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 6.340,82

172 04.16.05.005-0 EXCISAO LOCAL DE TUMOR DO RETO EM ONCOLOGIA Alta R$ 991,89

173 04.16.05.007-7 RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.434,40

174 04.16.05.009-3 EXENTERACAO PELVICA POSTERIOR EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.265,02

175 04.16.05.010-7 EXENTERACAO PELVICA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 6.844,53

176 04.16.05.011-5 PROCTOCOLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.673,43

177 04.16.06.001-3 AMPUTACAO CONICA DE COLO DE UTERO C/ COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.808,69

178 04.16.06.002-1 ANEXECTOMIA UNI / BILATERAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.545,10

179 04.16.06.003-0 COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.068,94

180 04.16.06.005-6 HISTERECTOMIA C/ RESSECCAO DE ORGAOS CONTIGUOS EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.265,02

181 04.16.06.006-4 HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.403,43

182 04.16.06.008-0 TRAQUELECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.403,43

183 04.16.06.009-9 VULVECTOMIA TOTAL AMPLIADA C/ LINFADENECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 5.188,89

184 04.16.06.010-2 VULVECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.131,31

185 04.16.06.011-0 HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.279,24

186 04.16.06.012-9 LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.551,80

187 04.16.09.001-0 AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.860,63

188 04.16.09.002-8 AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.860,63

189 04.16.09.003-6 HEMIPELVECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.165,42

190 04.16.09.007-9
SACRALECTOMIA (ENDOPELVECTOMIA) EM ONCOLOGIA 

Alta R$ 5.342,18

191 04.16.09.010-9
RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO COM SUBSTITUIÇÃO (ENDOPRÓTESE) OU COM RECONS-
TRUÇÃO E FIXAÇÃO EM ONCOLOGIA 

Alta R$ 3.059,29

192 04.16.09.011-7 DESARTICULAÇÃO INTERESCAPULO-TORÁCICA EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.165,42
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193 04.16.09.012-5 DESARTICULAÇÃO ESCAPULO-TORÁCICA INTERNA EM ONCOLOGIA Alta R$ 4.115,05

194 04.16.09.013-3 RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES EM ONCOLOGIA Alta R$ 3.972,21

195 04.16.12.002-4 MASTECTOMIA RADICAL C/ LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.462,85

196 04.16.12.003-2 MASTECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA Alta R$ 2.045,07

196 04.16.12.004-0
RESSECCAO DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA COM MARCACAO EM ONCOLOGIA (POR 
MAMA)

Alta R$ 1.498,64

197 04.16.12.005-9 SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA Alta R$ 1.913,83

Consulta Médica

198 030101007-2  Consulta Médica R$10,00

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

199 02.09.01.002-9 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)* Média R$ 480,00*

200 02.09.01.003-7 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA** Média R$ 320,00**

201 02.09.01.005-3 RETOSSIGMOIDOSCOPIA Média R$ 23,13

* Procedimento com tabela diferenciada municipal (Decreto nº 10.911, de 16 de maio de 2018, B.O nº 896,
de 18 de maio de 2018.).
** Procedimento com tabela diferenciada municipal (Decreto nº 10.911, de 16 de maio de 2018, B.O nº 896,
de 18 de maio de 2018.).

TABELA A – Fase pós-habilitação – População  Baía da Ilha Grande e Itaguaí

Procedimentos Quantidade  estimada  de
procedimentos  por
subgrupos/outras classificações

Memória de Cálculo

001 ao 201 da Relação dos
Procedimentos – Tabela

SUS

650  procedimentos  de  cirurgia  de
câncer/ano

100% do  total  de  procedimentos  do
Anexo  I,  conforme  o  artigo  08  da
Portaria MS/SAS nº 1.399/2019.

5.300  procedimentos  de
quimioterapia/ano

3.000 consultas especializadas/ano

600  endoscopias,  colonoscopias  e
retossigmoidoscopias /ano

TABELA B – Fase pré-habilitação – População Angra dos Reis

Procedimentos Quantidade  estimada  de
procedimentos

Memória de Cálculo

001  ao  201  da  Relação  dos
Procedimentos – Tabela SUS

336  procedimentos  de  cirurgia  de
câncer/ano 51,71% do  total  de  procedimentos  do

Anexo I, conforme o artigo 08 da Portaria
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MS/SAS nº 1.399/2019.

2.740  procedimentos  de
quimioterapia/ano

1.551 consultas especializadas/ano

310  endoscopias,  colonoscopias  e
retossigmoidoscopias /ano
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ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Teto financeiro estimado

1º trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Valor Global Anual

1° Mês 2° Mês 3° Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12° Mês
Número de 
procedimentos 
anuais:

1º ANO R$ 0,00 R$0,00 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 291.818,45 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 3.463.220,78

Produção 
Máxima ---

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

-  28 cirurgias de
câncer
- 228 
procedimentos 
de quimioterapia
- 130 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 26 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 334 cirurgias de 
câncer
- 2.708 
procedimentos de 
quimioterapia
- 1.540 consultas 
especializadas 
- 308 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidoscopi
as

2º ANO R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 6.772.039,08

Produção 
Máxima

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 650 cirurgias de 
câncer
- 5.300 
procedimentos de 
quimioterapia
- 3.000 consultas 
especializadas em 
oncologia
- 600 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidoscopi
as

3º ANO R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 6.772.039,08

Produção 
Máxima

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 endoscopias,

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 

- 650 cirurgias de 
câncer
- 5.300 
procedimentos de 
quimioterapia
- 3.000 consultas 
especializadas em 
oncologia
- 600 endoscopias,
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colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

colonoscopias e 
retossigmoidoscopi
as

4º ANO R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 6.772.039,08

Produção 
Máxima

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 650 cirurgias de 
câncer
- 5.300 
procedimentos de 
quimioterapia
- 3.000 consultas 
especializadas em 
oncologia
- 600 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidoscopi
as

5º ANO R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 564.336,59 R$ 6.772.039,08

Produção 
Máxima

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 55 cirurgias de 
câncer
- 442 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 50 cirurgias de 
câncer
- 440 
procedimentos 
de quimioterapia
- 250 consultas 
especializadas 
em oncologia
- 50 
endoscopias, 
colonoscopias e 
retossigmoidosco
pias

- 650 cirurgias de 
câncer
- 5.300 
procedimentos de 
quimioterapia
- 3.000 consultas 
especializadas em 
oncologia
- 600 endoscopias,
colonoscopias e 
retossigmoidoscopi
as

R$ 30.551.377,10
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ANEXO I-C

CÁLCULO DO IMPACTO FINANCEIRO PARA HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA
(ANEXO IV DA PORTARIA n.º 140, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014)

Conforme citado no Termo de Referência,  o  ANEXO IV da  Portaria  140/2014 é bem claro  em
relação aos procedimentos, códigos mais comuns que são utilizados para cálculo do teto financeiro a ser
repassado para a unidade UNACON.

O  cálculo  da  produção  de  cirurgia  de  câncer será  baseado  no  número  de  procedimentos
aprovados, nos últimos doze meses, referentes ao grupo 04, subgrupo 16, da tabela do SUS, disponíveis
por UF, no Sistema de Informações Hospitalares (SIH). Para estabelecer o teto financeiro referente a este
tipo de tratamento, será calculado o valor médio da cirurgia de câncer na UF, a partir da divisão do valor
total aprovado em reais dos procedimentos cirúrgicos realizados no grupo 04, subgrupo 16, pelo número
total das cirurgias de câncer aprovadas neste mesmo subgrupo. O aporte financeiro anual a ser repassado
para a UF será calculado multiplicando o valor médio das cirurgias de câncer pelo número mínimo anual das
cirurgias de câncer (650) exigido para cada estabelecimento de saúde habilitado.

Fórmulas para cirurgia de câncer: 1.Valor médio de cirurgia de câncer = Valor total de cirurgias de
câncer no grupo 04, subgrupo 16, aprovadas, nos últimos 12 meses na UF Número total de cirurgias de
câncer no grupo 04, subgrupo 16, aprovadas, nos últimos 12 meses, na UF; 2.Aporte financeiro anual =
Valor  médio  de cirurgia  de câncer  do grupo  04,  subgrupo  16 X 650  cirurgias de câncer/ano;  3.Aporte
financeiro mensal = Aporte financeiro anual / 12 meses.

Cálculo para Cirurgia de Câncer
1. Valor Médio de Cirurgia de Câncer

Valor médio de
cirurgia de câncer

=

Valor total de cirurgias de câncer
no grupo 04, subgrupo 16,

aprovadas, nos últimos 12 meses
na UF

=

R$ 31.076.749,21

= R$ 3.429,72
Número total de cirurgias de

câncer no grupo 04, subgrupo 16,
aprovadas, nos últimos 12 meses,

na UF

9.061 procedimentos

2. Aporte Financeiro Anual
Aporte Financeiro

Anual
=

Valor médio de cirurgia de câncer
do grupo 04, subgrupo 16

X 650 = R$ 3.429,72 X 650 = R$ 2.229.322,04

3. Aporte Financeiro Mensal
Aporte Financeiro

Mensal
=

Aporte Financeiro Anual
=

R$ 2.229.322,04
= R$ 185.776,83

12 12

Aporte financeiro mensal para cirurgia = R$ 185.776,83
Cálculos realizados conforme disposto no Anexo IV da Portaria MS/SAS nº 140, de 27 de fevereiro

de 2014. Todos os dados foram extraídos do TABNET/DATASUS disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/
cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/qgrj.def.

O cálculo para quimioterapia será baseado no número de procedimentos aprovados, nos últimos
doze meses, referentes às formas de organização 02 a 08, referentes ao subgrupo 04 do grupo 03 da
Tabela SUS, disponíveis por UF, no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). Para estabelecer o teto
financeiro referente a este tipo de tratamento, será calculado o valor médio de quimioterapia a partir da
divisão do valor total  aprovado em reais dos procedimentos de quimioterapia realizados nas formas de
organização 02 a 08, referentes ao subgrupo 04 do grupo 03 aprovados nos últimos doze meses, pelo
número total dos procedimentos de quimioterapia realizados nas formas de organização 02 a 08, referentes
ao  subgrupo  04  do  grupo  03,  aprovados no  mesmo período,  na  UF.  O aporte  financeiro  anual  a  ser
repassado para a UF será calculado multiplicando o valor médio dos procedimentos de quimioterapia pelo
número mínimo dos procedimentos de quimioterapia (5.300) exigido para cada estabelecimento de saúde
habilitado.
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Fórmulas para quimioterapia:  1.Valor médio de quimioterapia = Valor total  de procedimentos de
quimioterapia aprovados nas formas de organização 02 a 08, referentes ao subgrupo 04 do grupo 03, nos
últimos  12  __________________  meses,  na  UF_________  _______________Número  total  de  proc.
quimioterapia aprovados nas formas de organização 02 a 08, referentes ao subgrupo 04 do grupo 03, nos
últimos 12 meses, na UF 2.Aporte financeiro anual = Valor médio de proc. Quimioterapia nas formas de
organização 02 a 08, referentes ao subgrupo 04 do grupo 03 X 5.300 proc. quimioterapia /ano 3.Aporte
financeiro mensal = Aporte financeiro anual / 12 meses

Cálculo para Quimioterapia

1. Valor Médio de Quimioterapia

Valores médio de
quimioterapia

=

Valor total de procedimentos de
quimioterapia aprovados nas

formas de organização
02 a 08, referentes ao subgrupo
04 do grupo 03, nos últimos 12

meses na UF
=

R$ 129.330.063,09 

= R$ 541,54
Número total de proc.

quimioterapia aprovados nas
formas de organização 02 a 08,
referentes ao subgrupo 04 do

grupo 03, nos últimos 12 meses,
na UF

238.816 procedimentos

2. Aporte Financeiro Anual
Aporte Financeiro

Anual
= Valor médio de quimioterapia X

5.30
0

= R$ 541,54 X
5.30

0
= R$ 2.870.162,00

3. Aporte Financeiro Mensal
Aporte Financeiro

Mensal
=

Aporte Financeiro Anual
=

R$ 2.870.162,00
= R$ 239.180,16

12 12

Aporte financeiro mensal para quimioterapia = R$ 239.180,16
Cálculos realizados conforme disposto no Anexo IV da Portaria MS/SAS nº 140, de 27 de fevereiro

de 2014. Todos os dados foram extraídos do TABNET/DATASUS disponível em http://tabnet.datasus.gov.-
br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/qgrj.def.

Cálculo para a ampliação de oferta dos exames de diagnóstico diferencial 

Procedimento Código Valor Unitário Valor Médio
Quant. Portaria

140
Valor Total

Mensal

Consulta Médica 030101007-2 10,00 10,00 500 5.000,00

Ultrassonografia

020502011-9 24,20

24,23 640 15.507,20

020502012-7 24,20

020502013-5 24,20

020502016-0 24,20

020502018-6 24,20

020502019-4 25,43

Endoscopia 020901003-7 320,00* 320,00 160 51.200,00

Colonoscopia e 020901002-9 480,00** 251,56 240 60.374,40
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Retossigmoidoscopi

a
020901005-3 251,57

Anatomia Patológica

020301001-9 6,97

36,49 200 7.298,00

020301002-7 10,65

020301003-5 10,65

020301004-3 35,34

020302001-4 65,55

020302002-2 43,21

020302003-0 24,00

020302004-9 92,00

020302006-5 45,83

020302007-3 43,21

020302008-1 24,00

TOTAL: R$ 139.379,60

* Procedimento com tabela diferenciada municipal (Decreto nº 10.911, de 16 de maio de 2018, B.O nº 896,
de 18 de maio de 2018.).
** Procedimento com tabela diferenciada municipal (Decreto nº 10.911, de 16 de maio de 2018, B.O nº 896,
de 18 de maio de 2018.).

Aporte financeiro mensal para consultas e exames =R$ 139.379,60$ 
Cálculos realizados conforme disposto no Anexo IV da Portaria MS/SAS nº 140, de 27 de fevereiro

de 2014. Todos os dados foram extraídos do TABNET/DATASUS disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/

cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/qgrj.def.

VALOR DO TETO GLOBAL MÁXIMO: 

Aporte financeiro mensal para cirurgia R$ 185.776,83

Aporte financeiro mensal para quimioterapia R$ 239.180,16

Aporte financeiro mensal para consultas e exames R$ 139.379,60

TOTAL MENSAL: R$ 564.336,50
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ANEXO I-D

Processo SEI-08/001/032819/2019  (Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro)

I. Memorial Descritivo para Implantação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em  
Oncologia no Hospital Municipal da Japuíba

Dados cadastrais do Estabelecimento de Saúde objeto de Visto em Planta

 Razão Social: Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuíba – HMJ 
 Nome Fantasia: Hospital Municipal da Japuíba – HMJ
 Endereço da Obra: Rua Japoranga, nº1.700, Japuíba, Angra dos Reis/RJ, CEP 23934-055
 CNPJ: 26830623/0001-85
 Descrição do Tipo de Estabelecimento: Hospital com Internação

Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CIB: Comissão Intergestores Bipartite

EAS: Estabelecimento Assistencial de Saúde

HMJ: Hospital Municipal da Japuíba

MD: Memorial Descritivo

UNACON: Unidade de Alta Complexidade em Oncologia

PBA: Projeto Básico de Arquitetura

RDC: Resolução da Diretoria Colegiada

SER: Sistema Estadual de Regulação

STA: Serviço de Terapia Antineoplásica

SUS: Sistema Único de Saúde

TA: Terapia Antineoplásica

Detalhamento da proposta assistencial

Finalidade e atribuições: Implantar assistência de alta complexidade em oncologia para atendimento
de usuários adultos dos municípios da Baía da Ilha Grande e Itaguaí, conforme deliberação CIB-RJ n.º
5.748, de 08 de abril  de 2019, com a habilitação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia – UNACON no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

Organização físico-funcional:  Serão utilizados espaços físicos do Hospital  Municipal  da Japuíba
(HMJ) para a inclusão da nova atividade pretendida, conforme detalhado no Projeto Básico de Arquitetura e
neste Memorial Descritivo (MD), com a instalação de 2 Consultórios Indiferenciados, 1 Sala de Aplicação de
Quimioterápicos para 12 usuários, sendo 10 poltronas e 2 leitos, Área de Material e Medicamentos, Posto
de Enfermagem e Serviços e ambientes de apoio, conforme disposto na RDC/ANVISA nº 50/2002, com
assistência em oncologia clínica e cirúrgica.

O  Serviço  contará  com  profissionais  médicos  especialistas  em  oncologia  clínica  e  cirúrgica,
farmacêuticos e técnico em farmácia, enfermeiros e técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo,
recepcionistas e auxiliares administrativos. O horário de funcionamento será das 07:00 as 19:00 horas e
regime de plantão diurno

O projeto atenderá todo paciente adulto regulado para UNACON com retaguarda do Serviço de
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Pronto Atendimento no próprio Hospital  em casos de intercorrências clínicas durante o atendimento do
usuário na unidade. Todas as áreas apresentadas nesse projeto têm nível de biossegurança I, classe de
risco I.

Quadro de número de leitos (objeto de inclusão)

Sala de Aplicação de Quimioterápicos para Adultos

Poltrona 10 (dez)

Leito 02 (dois)

Descrição dos principais fluxos (objeto de inclusão)

Fluxo de atendimento: Os usuários serão regulados pelo Sistema Estadual de Regulação (SER) e
ingressarão no  Serviço por  transporte  sanitário  de atendimento ao SUS ou por  meios  próprios,  sendo
acolhidos no HMJ, através das “Áreas para registro e espera de pacientes 01 e 02”, conforme o caso, de
acordo com critérios definidos nos itens 5.1 e 5.2 deste Memorial respectivamente. A área externa do hmj é
ampla e conta com espaço reservado para ambulâncias e para transporte sanitário no estacionamento do
hospital. Há também estacionamento para veículos privativos em frente às Áreas para Registro e Espera de
Pacientes e é próxima ao ponto de ônibus (transporte coletivo), localizado na Rodovia Mario Covas em
frente ao HMJ.

A partir da  Área para Registro e Espera de Pacientes 01 os usuários poderão ser encaminhados
aos Consultórios Indiferenciados 01 e 02, descritos nos itens 1.1 e 1.2 deste Memorial, e para a Área para
Registro e Espera de Pacientes 02, conforme o caso.

A partir da Área para Registro e Espera de Pacientes 02 os usuários poderão ser encaminhados à
Sala de Aplicação de Quimioterápicos, descrita no item 2 deste Memorial, e para a Área para Registro e
Espera de Pacientes 01, conforme o caso.

Os  Consultórios  Indiferenciados  01  e  02 receberão  os  usuários  encaminhados pela  Área  para
Registro e Espera de Pacientes 01, que poderão ser usuários externos, ambulantes ou transportados por
maca, ou internos no HMJ.

A  Sala  de  Aplicação  de  Quimioterápicos receberá  os  usuários  encaminhados  pela  Área  para
Registro e Espera de Pacientes 02, que poderão ser usuários externos, ambulantes ou transportados por
maca, ou internos no HMJ. Esta área conta com o  Posto de Enfermagem e Serviços, descrito no item 4
deste Memorial, localizado em posição central e que permite a visualização direta de todas as poltronas e
leitos de aplicação de quimioterápicos, e com a Área de Material e Medicamentos, descrita no item 3 deste
Memorial.

Todos os resíduos e materiais contaminados gerados pelo Serviço serão destinados para a Sala de
Utilidades, descrita no item 6 deste Memorial Descritivo.

O acesso dos funcionários do Serviço será através da Área para Registro e Espera de Pacientes 01,
descrita no item 5.1 deste Memorial.

Todas as  atribuições,  atividades,  subatividades,  fluxos  e  procedimentos  adotados  em todos  os
ambientes, inclusive os de apoio, estão descritos logo abaixo.

Ações e serviços a serem ofertados diretamente pelo HMJ:
. Consultas e exames para o diagnóstico diferencial  e  definitivo  do câncer,  e  para estadiamento

clínico ou cirúrgico da doença, conforme a organização estabelecida pelos gestores;
. As seguintes modalidades diagnósticas para o atendimento ambulatorial e de internação (eletiva e

de pronto atendimento):

. Serviço  de  Endoscopia   (endoscopia  digestiva  alta,  retossigmoidoscopia,  colonoscopia,
endoscopia urológica e laringoscopia);

. Laboratório de Patologia Clínica   (bioquímica, hematologia geral, citologia de líquidos e líquor,
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parasitologia, bacteriologia, antibiograma, gasometria arterial, imunologia geral e dosagem de
hormônios e outros marcadores tumorais, inclusive a fração beta da gonadotrofina coriônica (b-
hCG), antígeno prostático específico (PSA) e alfa-feto-proteína (aFP);

. Serviço de Diagnóstico por Imagem   (radiologia convencional, mamografia, ultrassonografia com
doppler colorido e tomografia computadorizada);

. Laboratório de Anatomia Patológica   (biópsia de congelação); e

. Procedimento de laparoscopia.  
. Serviço de Pronto Atendimento nas 24 horas, para os casos de urgência oncológica dos doentes

matriculados no hospital;
. Médico durante todo o período de funcionamento do STA para atendimento das intercorrências

clínicas da TA; e
. Serviços de cirurgia e de oncologia clínica, ambulatorial e de internação.

. Serviço  de  Diagnóstico  por  Imagem (ressonância  magnética  e  medicina  nuclear  equipada com
gama-câmara operante de acordo com as normas vigentes); e

. Laboratório de Anatomia Patológica (histologia, citologia, imunohistoquímica de neoplasias malignas
(tais  como  para  classificação  de  linfomas  não  Hodgkin,  determinação  de  receptores  tumorais
mamários para estrogênios e progesterona e HER-2) e exame por técnica de biologia molecular).

Relação das atribuições, atividades e subatividades descritas na RDC/ANVISA nº 50/2002 e
demais legislações específicas sobre a matéria, por ambiente:

1. Consultórios Indiferenciados

1.1) Consultório Indiferenciado 01

 Atribuição 4 (RDC 50/2002): Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

◦ Atividade: 4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

▪ 4.11.1 – Realizar o planejamento e programação das ações de quimioterapia;

▪ 4.11.6 – Emitir laudo e registrar os atos realizados.

 Atribuição 5 (RDC 50/2002): Prestação de serviços de apoio técnico:

◦ Atividade: 5.2 – Proporcionar assistência farmacêutica:

▪ 5.2.4 – Dispensar medicamentos hormonais e antineoplásicos orais.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Receber usuários encaminhados pela “Área para Registro e Espera de Pacientes 01”;

◦ Realizar a atualização de prontuário;

◦ Realizar  consultas  ambulatoriais  em oncologia  clínica,  oncologia  cirúrgica,  nutrição,  serviço
social, psicologia e cuidado farmacêutico;

◦ Realizar prescrições de TA.

 Equipamentos e mobiliários necessários:

01 (uma) mesa confeccionada em MDF, com duas gavetas; 02 (duas) cadeiras confeccionadas em
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aço, com pés fixos, assento/encosto estofado em courvin; 01 (uma) cadeira confeccionada em aço,
com rodízios e regulagem de altura,  assento/encosto estofado em couvin;  01 (um) computador
completo; 01 (uma) maca fixa para exames clínicos, confeccionada em aço inox, com capacidade
mínima de 150 Kg; 01 (uma) escada auxiliar, confeccionada em aço inoxidável, com 03 degraus; 01
(um) esfigmomanômetro digital, com braçadeira em nylon; 01 (um) negatoscópio tipo parede, com
lâmpada tipo LED, 01 corpo; 01 (uma) balança antropométrica digital, com capacidade de até 200
Kg;  01  (um)  cesto  de  lixo,  confeccionado  em aço  inox,  com tampa  de  acionamento  a  pedal,
capacidade de 10 L; 01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido;
01 (um) dispenser para papel toalha.

1.2) Consultório Indiferenciado 02

 Atribuição 4 (RDC 50/2002): Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

◦ Atividade: 4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

▪ 4.11.1 – Realizar o planejamento e programação das ações de quimioterapia;

▪ 4.11.6 – Emitir laudo e registrar os atos realizados.

 Atribuição 5 (RDC 50/2002): Prestação de serviços de apoio técnico:

◦ Atividade: 5.2 – Proporcionar assistência farmacêutica:

▪ 5.2.4 – Dispensar medicamento hormonais e antineoplásicos orais.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Receber usuários encaminhados pela “Área para Registro e Espera de Pacientes 01”;

◦ Realizar a atualização de prontuário;

◦ Realizar  consultas  ambulatoriais  em oncologia  clínica,  oncologia  cirúrgica,  nutrição,  serviço
social, psicologia e cuidado farmacêutico;

◦ Realizar prescrições de TA.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (uma) mesa confeccionada em MDF, com duas gavetas; 02 (duas) cadeiras confeccionadas em
aço, com pés fixos, assento/encosto estofado em courvin; 01 (uma) cadeira confeccionada em aço,
com rodízios e regulagem de altura,  assento/encosto estofado em couvin;  01 (um) computador
completo; 01 (uma) maca fixa para exames clínicos, confeccionada em aço inox, com capacidade
mínima de 150 Kg; 01 (uma) escada auxiliar, confeccionada em aço inoxidável, com 3 degraus; 01
(um) esfigmomanômetro digital, com braçadeira em nylon; 01 (um) negatoscópio tipo parede, com
lâmpada tipo LED, 01 corpo; 01 (uma) balança antropométrica digital, com capacidade de até 200
Kg;  01  (um)  cesto  de  lixo,  confeccionado  em aço  inox,  com tampa  de  acionamento  a  pedal,
capacidade de 10 L; 01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido;
01 (um) dispenser para papel toalha.

2) Sala de Aplicação de Quimioterápicos

 Atribuição 4 (RDC 50/2002): Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:
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◦ Atividade: 4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

▪ 4.11.4 – Administrar/infundir soluções quimioterápicas para fins terapêuticos;

▪ 4.11.5 – Manter em observação paciente pós-terapia.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Acolher usuários encaminhados pela “Área para Registro e Espera de Pacientes 02”;

◦ Operacionalizar a administração de quimioterápicos de acordo com o Anexo IV – Boas Práticas
de  Administração  da  Terapia  Antineoplásica  da  RDC/ANVISA  220/  2004,  e  com  os
Procedimentos Operacionais Padrão desenvolvidos pelo STA;

◦ Receber a TA da “Área de Material e Medicamentos”;

◦ Manejar, segregar, acondicionar, identificar e destinar o material contaminado para a “Sala de
Utilidades”, descrita no item 6 deste Memorial Descritivo, nos termos da RDC/ANVISA nº 306/
2004;

◦ Disponibilizar  acesso dos usuários e acompanhantes aos “Sanitários de Pacientes (Sala de
Aplicação)”, descritos no item 7.1 e 7.2 deste Memorial Descritivo;

◦ Disponibilizar acesso dos funcionários aos “Sanitários de Funcionários”, descritos no item 12
deste Memorial Descritivo.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

10 (dez) poltronas elétricas, reclináveis, com rodízios; 12 (doze) mesas auxiliares confeccionadas
em aço inox, com rodízios; 02 (duas) macas elétricas, confeccionadas em aço inox, com rodízios;
02 (duas)  escadas auxiliares,  confeccionadas em aço  inoxidável,  com 03 degraus;  24  (vinte  e
quatro) bombas de infusão; 12 (doze) suportes duplo móvel, tipo pedestal, para bomba de infusão e
soro;  12  (doze)  lixeiras  confeccionadas  em  poliuretano,  tampa  com  acionamento  a  pedal,
capacidade 20L; 02 (dois) monitores multiparâmetros (leito elétrico); 03 (três) televisores, tipo LED
43”, com suporte para o teto; 24 (vinte e quatro) válvulas redutoras de parede de oxigênio e ar
comprimido; 03 (três) cestos de lixo confeccionados em aço inox, tampa com acionamento a pedal,
capacidade de 20L

3) Área de Material e Medicamentos

 Atribuição 4 (RDC 50/2002): Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

◦ Atividade: 4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

▪ 4.11.4 – Administrar soluções quimioterápicas para fins terapêuticos.

 Atribuição 5 (RDC 50/2002): Prestação de serviços de apoio técnico:

◦ Atividade: 5.2 – Proporcionar assistência farmacêutica:

▪ 5.2.1 – Receber e inspecionar produtos farmacêuticos;

▪ 5.2.2 – Armazenar e controlar produtos farmacêuticos;

▪ 5.2.3 – Distribuir produtos farmacêuticos.
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 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Receber e acondicionar as preparações de TA fornecidas pela Farmácia contratada, nos termos
do  Item  5.5  do  Anexo  I  –  REGULAMENTO  TÉCNICO  DE  FUNCIONAMENTO  PARA OS
SERVIÇOS DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA, do Item 6 do Anexo III – BOAS PRÁTICAS DE
PREPARAÇÃO  DE  TERAPIA ANTINEOPLÁSICA,  ambos  da  RDC  nº  220/2004,  e  com  o
Procedimento Operacional Padrão – POP desenvolvido pelo STA;

◦ Distribuir os medicamentos hormonais e antineoplásicos orais aos “Consultórios Indiferenciados
01 e  02”  para  dispensação  aos  usuários,  conforme  solicitação  dos  profissionais  de  saúde
habilitados para esta função.

4) Posto de Enfermagem e Serviços

 Atribuição 4 (RDC 50/2002): Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

◦ Atividade: 4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

▪ 4.11.2 – Preparar paciente;

▪ 4.11.3 – Realizar procedimentos de enfermagem;

▪ 4.11.6 – Emitir laudo e registrar os atos realizados;

 Atribuição 7 (RDC 50/2002): Prestação de serviços de apoio de gestão e execução administrativa:

◦ Atividade: 7.2 – Realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e técnico:

▪ 7.2.1 – Dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento;

▪ 7.2.2 – Executar o planejamento e supervisão da assistência;

▪ 7.2.3 – Prestar informações clínicas e de enfermagem ao paciente.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Operacionalizar a administração de quimioterápicos de acordo com o Anexo IV – Boas Práticas
de Administração da Terapia Antineoplásica da RDC/ANVISA 220/2004, e com o Procedimento
Operacional Padrão – POP desenvolvido pelo STA.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

02 (dois) balcões com cuba, confeccionados em aço inox; 01 (um) balcão confeccionado em aço
inox;  03  (três)  cadeiras  confeccionadas  em  aço,  com  rodízios  e  regulagem  de  altura,
assento/encosto estofado em couvin; 02 (dois) computador completo; 02 (dois) esfigmomanômetros
hospitalar, tipo pedestal, com rodízios; 02 (dois) estetoscópios, auscutador em aço inoxidável, tipo
duplo; 01 (um) caixa organizadora com divisórias para equipamentos de aferição de sinais vitais; 01
(um) cesto de lixo confeccionado em aço inox, tampa com acionamento a pedal, capacidade de 10
L;  01  (um)  dispenser  para  álcool  em gel;  01  (um)  dispenser  para  sabonete  líquido;  01  (um)
dispenser para papel toalha. 

5) Área para Registro e Espera de Pacientes
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5.1) Área para Registro e Espera de Pacientes 01

 Atribuição  7  (RDC  50/2002):  Prestação  de  serviços  de  apoio  de  gestão  e  execução
administrativa:

◦ Atividade: 7.3 – Realizar serviços de documentação e informação em saúde:

▪ 7.3.1 – Registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos do estabelecimento;

▪ 7.3.2 – Proceder a marcação de consultas e exames;

▪ 7.3.3 – Fazer as notificações médicas e as movimentações dos pacientes do atendimento
imediato;

▪ 7.3.4 – Receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos pacientes;

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Acolher dos usuários previamente agendados pelo Sistema de Regulação;

◦ Agendar consultas de retorno para usuários em acompanhamento, estabelecendo comunicação
com os usuários;

◦ Realizar cadastro, emissão de boletim de atendimento e atualização/cadastro de prontuário;

◦ Encaminhar  os usuários aos “Consultórios  Indiferenciados 01 e  02”,  situados no pavimento
superior, para a realização de consultas ambulatoriais, garantindo adequada gestão da fila;

◦ Disponibilizar aos usuários e acompanhantes os “Sanitários” descritos nos itens 9.1 e 9.2 deste
Memorial;

◦ Viabilizar o acesso de funcionários do STA aos demais ambientes.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) balcão curvo para atendimento; 02 (dois) computador completo; 01 (uma) impressora; 02
(duas)  cadeiras  confeccionadas  em aço,  com rodízios  e  regulagem de  altura,  assento/encosto
estofado em courvin; 02 (duas) cadeiras confeccionadas em aço, com pés fixos, assento/encosto
estofado em courvin;  07 (sete) longarinas confeccionadas em aço, assento/encosto em courvin,
com capacidade de 04  lugares;  01 (um)  televisor,  tipo LED 43”  com suporte  de teto;  01 (um)
purificador de água, tipo parede; 01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) coletor de copos
descartáveis;  01  (um)  dispenser  para  copo  descartáveis;  01  (uma)  lixeira  confeccionada  em
poliuretano, com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

5.2) Área para Registro e Espera de Pacientes 02

 Atribuição  7  (RDC  50/2002):  Prestação  de  serviços  de  apoio  de  gestão  e  execução
administrativa:

◦ Atividade: 7.3 – Realizar serviços de documentação e informação em saúde:

▪ 7.3.1 – Registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos do estabelecimento;

▪ 7.3.2 – Proceder a marcação de consultas e exames;
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▪ 7.3.3 – Fazer as notificações médicas e as movimentações dos pacientes do atendimento
imediato;

▪ 7.3.4 – Receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos pacientes;

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Acolher os usuários previamente agendados pelo Sistema de Regulação;

◦ Agendar consultas de retorno para usuários em acompanhamento, estabelecendo comunicação
com os usuários;

◦ Realizar cadastro, emissão de boletim de atendimento e atualização/cadastro de prontuário;

◦ Encaminhar os usuários à “Sala  de Aplicação de Quimioterápico” para a  realização de TA,
garantindo adequada gestão da fila;

◦ Disponibiliza aos usuários e acompanhantes os Sanitários descritos nos itens 9.1 e 9.2 deste
Memorial.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) balcão curvo para atendimento; 02 (dois) computador completo; 01 (uma) impressora; 02
(duas)  cadeiras  confeccionadas  em aço,  com rodízios  e  regulagem de  altura,  assento/encosto
estofado em courvin; 02 (duas) cadeiras confeccionadas em aço, com pés fixos, assento/encosto
estofado em courvin;  07 (sete) longarinas confeccionadas em aço, assento/encosto em courvin,
com capacidade de 04 lugares;  01 (um) televisor,  tipo LED 43” com suporte de teto;  02 (dois)
purificador de água, tipo parede; 02 (dois) dispenser para álcool em gel; 02 (dois) coletor de copos
descartáveis;  02  (dois)  dispenser  para  copo  descartáveis;  01  (uma)  lixeira  confeccionada  em
poliuretano, com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

6) Sala de Utilidades*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo  E-
08/102760/2006, identificado como Sala de Utilidades, no térreo, com 3,40 metros quadrados.

 Receber, manejar, segregar, acondicionar e identificar o material contaminado proveniente do STA,
nos termos da RDC/ANVISA nº 306/2004, e conforme a NBR 7.500 da ABNT;

 Viabilizar limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizadas na assistência ao paciente
e guarda temporária de resíduos, nos termos da RDC/ANVISA nº 50/2002; 

 Efetuar a destinação final dos materiais nos termos aprovados pela Vigilância Estadual no processo
E-08/102760/2006.

7) Sanitário de Pacientes (Sala de Aplicação)

7.1) Sanitário de Pacientes (Sala de Aplicação) para o Sexo Feminino e Pessoas com Deficiência

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.1 – Pacientes: troca de roupa e higiene pessoal;
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▪ 8.6.4 – Público (acompanhantes): higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

7.2) Sanitário de Pacientes (Sala de Aplicação) para o Sexo Masculino

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.1 – Pacientes: troca de roupa e higiene pessoal;

▪ 8.6.4 – Público (acompanhantes): higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser
para papel toalha; 01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com
capacidade de 20L.

8) Depósito de Material de Limpeza*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-
08/102760/2006, identificado como DML 5, no pavimento térreo, com 3,60 metros quadrados.

 Guardar aparelhos, utensílios e material de limpeza.

9) Sanitário de Pacientes (Área de Espera)

9.1) Sanitário de Pacientes (Área de Espera) para o Sexo Feminino e Pessoas com Deficiência

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.1 – Pacientes: troca de roupa e higiene pessoal;

▪ 8.6.4 – Público (acompanhantes): higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

9.2) Sanitário de Pacientes (Área de Espera) para o Sexo Masculino

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.1 – Pacientes: troca de roupa e higiene pessoal;
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▪ 8.6.4 – Público (acompanhantes): higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser
para papel toalha; 01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com
capacidade de 20L.

9.3)  Sanitário Coletivo de Pacientes (Pavimento Superior) para o Sexo Feminino e Pessoas com
Deficiência*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-
08/102760/2006, identificado como Sanitário 4, no pavimento superior, com 10,15 metros quadrados.

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.1 – Pacientes: troca de roupa e higiene pessoal;

▪ 8.6.4 – Público (acompanhantes): higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

9.4)  Sanitário Coletivo de Pacientes (Pavimento Superior) para o Sexo Masculino e Pessoas com
Deficiência*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-
08/102760/2006, identificado como Sanitário 3, no pavimento superior, com 13,08 metros quadrados.

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.1 – Pacientes: troca de roupa e higiene pessoal;

▪ 8.6.4 – Público (acompanhantes): higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

10) Sala Administrativa

 Atribuição 4: Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

◦ 4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

▪ 4.11.7 – Zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.

 Atribuição  7  (RDC  50/2002):  Prestação  de  serviços  de  apoio  de  gestão  e  execução
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administrativa:

◦ Atividade: 7.1 – Realizar os serviços administrativos do estabelecimento:

▪ 7.1.1 – Dirigir os serviços administrativos;

▪ 7.1.2 –  Assessorar  a  direção  do EAS no  planejamento  das atividades e da  política  de
investimentos em recursos humanos, físicos, técnicos e tecnológicos;

▪ 7.1.3 – Executar administração de pessoal;

▪ 7.1.4 – Fazer compra de materiais e equipamentos;

▪ 7.1.5 – Executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento;

▪ 7.1.6 – Organizar, processar e arquivar os dados de expediente;

▪ 7.1.7 – Prestar informações administrativas aos usuários e funcionários;

▪ 7.1.8 – Apurar custos da prestação de assistência e outros.

◦ Atividade: 7.3 – Realizar serviços de documentação e informação em saúde:

▪ 7.3.5 –  Elaborar  e  divulgar  estatísticas  de  produção  e  dados  nosológicos  do
estabelecimento;

▪ 7.3.6 – Fazer notificação epidemiológica.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Elaborar  e  assegurar  a  implantação  de  Procedimentos  Operacionais  Padrão  –  POP’s  para
regulamentarem a realização dos procedimentos adotados pelo STA, em complementação às
RDC’s/ANVISA 50/2002 e 220/2004;

◦ Transmitir as prescrições médicas de TA à Farmácia contratada.

◦ Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) atendendo aos
requisitos  da  RDC/ANVISA n°  306/2004,  suas  atualizações,  ou outro  instrumento legal  que
venha a substituí-la;

◦ Disponibilizar aos usuários e acompanhantes os “Sanitários” descritos nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e
9.4;

◦ Disponibilizar aos funcionários os “Sanitários” descritos nos itens 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 deste
Memorial e os “Vestiários” descritos nos itens 13.1 e 13.2.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

02 (duas) mesas confeccionadas em MDF, com duas gavetas; 02 (duas) cadeiras confeccionadas
em aço,  com  rodízios  e  regulagem de  altura,  assento/encosto  estofado  em courvin;  2  (duas)
cadeiras confeccionadas em aço, com pés fixos, assento/encosto estofado em courvin; 01 (um)
armário  confeccionado  em  MDF,  com  duas  portas  e  03  prateleiras;  02  (dois)  computadores
completos; 01 (um) dispenser para álcool gel; 02 (dois) cesto de lixo confeccionado em aço inox,
tampa com acionamento a pedal, capacidade de 10 L
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11) Área para Guarda de Maca e Cadeira de Rodas*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-
08/102760/2006, identificado como Serviços, no pavimento superior, com 12,40 metros quadrados.

 Garantir a imediata disponibilização de maca e cadeira de rodas assim que solicitado pelas “Áreas
de Registro e Espera de Pacientes 01 e 02”, pelos “Consultórios Indiferenciados 01 e 02” e pela
“Sala de Aplicação de Quimioterápicos”;

 Manter permanentemente à disposição do STA uma maca e duas cadeiras de rodas (01 para adulto
e 01 para adulto obeso) em plenas condições de uso.

 Equipamentos e mobiliários necessários:

01 (uma) maca fixa para exames clínicos, confeccionada em aço inox, com capacidade mínima de
150 Kg; 01 (um) cadeira de rodas adulto; 01 (um) cadeira de rodas obeso.

12) Sanitário de Funcionários

12.1) Sanitário de Funcionários para o Sexo Feminino

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser
para papel toalha; 01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com
capacidade de 20L.

12.2) Sanitário de Funcionários para o Sexo Masculino

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

 Equipamentos e mobiliários necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser
para papel toalha; 01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com
capacidade de 20L.

12.3) Sanitário de Funcionários para o Sexo Feminino e Pessoas com Deficiência (Funcionários)

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:
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01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

12.4) Sanitário de Funcionários para o Sexo Masculino

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) dispenser para álcool em gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser
para papel toalha; 01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com
capacidade de 20L.

13) Vestiário de Funcionários

13.1) Vestiário de Funcionários para o Sexo Feminino*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-
08/102760/2006, identificado como Vestiário Feminino Banho 14, no pavimento térreo, com 13,80 metros
quadrados.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) armário vestiário, confeccionado em aço, com 16 portas; 01 (um) dispenser para álcool em
gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser para papel toalha; 01 (uma) lixeira
confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

13.2) Vestiário de Funcionários para o Sexo Masculino*

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-
08/102760/2006, identificado como Vestiário Masculino Banho 15, no pavimento térreo, com 19,10 metros
quadrados.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) armário vestiário, confeccionado em aço, com 16 portas; 01 (um) dispenser para álcool em
gel; 01 (um) dispenser para sabonete líquido; 01 (um) dispenser para papel toalha; 01 (uma) lixeira
confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

II. Plantas do Projeto Básico de Arquitetura correspondentes aos memoriais descritivos  
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Processo SEI-08/001/046739/2019  (Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro)

III – Memorial Descritivo para Implantação de Serviço de Terapia Antineoplásica na Unidade de Assis-
tência de Alta Complexidade em Oncologia no Hospital Municipal da Japuíba**

Dados cadastrais do Estabelecimento de Saúde objeto de Visto em Planta

 Razão Social: Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuíba
 Nome Fantasia: Hospital Municipal da Japuíba – HMJ
 Endereço da Obra: Rua Japoranga, nº1.700, Japuíba, Angra dos Reis/RJ, CEP 23934-055
 CNPJ: 26830623/0001-85
 Descrição do Tipo de Estabelecimento: Hospital com Internação
 Protocolo do PBA serviço de quimioterapia: E-08/001/32819/2019 – em andamento

Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CIB: Comissão Intergestores Bipartite
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CSB: Cabine de segurança biológica

DML:^Depósito de Material de Limpeza

EAS: Estabelecimento Assistencial de Saúde

EPI's: Equipamentos de Proteção Individual

HER: Marcador tumoral: Human Epidermal growth factor Receptor-type 2

hmj: Hospital Municipal da Japuípa

HEPA: Filtro de partículas High Efficiency Particulate Arrestance

MD: Memorial Descritivo

NR: Norma Regulamentadora

UNACON: Unidade de Alta Complexidade em Oncologia

PBA: Projeto Básico de Arquitetura

PGRSS: Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

POP: Procedimento Operacional Padrão

RDC: Resolução da Diretoria Colegiada

SER: Sistema Estadual de Regulação

STA: Serviço de Terapia Antineoplásica

SUS: Sistema Único de Saúde

TA: Terapia Antineoplásica

Detalhamento da proposta assistencial (objeto de inclusão)

Finalidade e atribuições: Implantar serviço de terapia antineoplásica na unidade de assistência de
alta  complexidade em oncologia para atendimento de usuários adultos dos municípios da Baía da Ilha
Grande e Itaguaí, conforme deliberação CIB-RJ n.º 5.748, de 08 de abril de 2019, com a habilitação de
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON no Hospital Municipal da Japuíba
(HMJ).

Organização  físico-funcional: Serão  utilizados  espaços  físicos  do  Hospital  Municipal  da
Japuíba (HMJ) para a inclusão da nova atividade pretendida, conforme detalhado no Projeto Básico
de  Arquitetura  e  neste  Memorial  Descritivo  (MD),  com  a  instalação  de  sala  de  preparação  de
quimioterápicos conforme disposto na RDC/ANVISA nº 50/2002, e os demais ambientes conforme as
normas regulamentadoras, RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007 e RDC nº 220/2004.

O Serviço contará com profissionais médicos especialistas em oncologia clínica e cirúrgica,
farmacêuticos e  técnico em farmácia,  enfermeiros  e  técnicos de  enfermagem,  assistente  social,
psicólogo, recepcionistas e auxiliares administrativos. O horário de funcionamento será das 07:00 as
19:00 horas e regime de plantão diurno.

O projeto atenderá todo paciente adulto regulado para UNACON com retaguarda do Serviço de
Pronto Atendimento no próprio Hospital  em casos de intercorrências clínicas durante o atendimento do
usuário na unidade. Todas as áreas apresentadas nesse projeto de STA têm nível de biossegurança I,
exceto a sala de preparação de quimioterápicos que tem nível de biossegurança II.

Descrição dos principais fluxos

Fluxo  de  funcionamento  do  STA:  A  partir  da  sala  para  as  atividades  administrativas  os
farmacêuticos  se  dirigem ao  anexo  hospitalar  onde  se  encontra  a  infraestrutura  para  manipulação  de
antineoplásicos, acessando o vestiário de barreira (a ambientes específicos) 01; nesse vestiário há 01(um)
armário e cabides de apoio. Inicia-se o processo de paramentação, com a retirada de descartáveis e EPIs
armazenados nesta  área.  Na  área  de  paramentação  acontece  a  vestimenta  desses  EPIs  assim como
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deverá existir o lava-olhos e lavatório para serem utilizados antes e após a manipulação de quimioterápicos,
deverá também possuir pressão diferencial positiva em relação a sala de preparação de quimioterápicos e
funcionar como barreira de contenção a saída e a entrada de ar.  Ao entrar na sala de preparação de
quimioterápicos  os  profissionais  farão  diluição  de  quimioterápicos  e  terão  acesso  a  sala  de  limpeza,
higienização de insumos e a sala de preparo para transporte apenas pelos passthroughs localizados à
esquerda e a frente da Cabine de Segurança Biológica (CSB). A sala de preparação de quimioterápicos
deverá respeitar a norma de classificação de ar ISO classe 7 (grau C) e possuir pressão diferencial negativa
em relação aos ambientes adjacentes. Os ingredientes manipulados saem na caixa térmica da sala de
preparo e transporte até a sala de atendimento coletivo em quimioterapia.

Os profissionais responsáveis pela lavagem do material farão acesso pelo vestiário de barreira 02,

chegando a sala de limpeza, higienização de insumos. Nessa sala o contato para receber o material a ser

manipulado assim como entregá-lo à sala de preparação de quimioterápicos também serão feitas pelos

respectivos  passthroughs.  A  área  de  armazenamento  exclusiva  para  estocagem  de  medicamentos

específicos de terapia antineoplásica terá acesso pelo corredor externo, de forma que o acesso à sala de

limpeza, higienização de insumos permaneça com acesso restrito facilitando a higienização e evitando a

contaminação desse ambiente.

Todos os resíduos e materiais contaminados gerados pelo Serviço serão destinados para a Sala de
Utilidades, descrita no item 09 deste Memorial Descritivo.

O acesso dos funcionários do Serviço será através da área para registro e espera 02 marcada na
planta referente ao PBA E-08/001/32819/2019.

Todas as  atribuições,  atividades,  subatividades,  fluxos  e  procedimentos  adotados  em todos  os
ambientes, inclusive os de apoio, estão descritos logo abaixo.

 Ações e serviços a serem ofertados diretamente pelo HMJ:
◦ Serviço de Pronto Atendimento 24 horas, para os casos de urgência com acidentes decorrentes

da manipulação de antineoplásicos;
◦ Médico durante todo o período de funcionamento do STA para atendimento das intercorrências

clínicas da TA; 
◦ Serviços de cirurgia e de oncologia clínica, ambulatorial e de internação;
◦ Serviço de Diagnóstico por Imagem (ressonância magnética e medicina nuclear equipada com

gama-câmara operante de acordo com as normas vigentes); e
◦ Laboratório  de  Anatomia  Patológica  (histologia,  citologia,  imunohistoquímica  de  neoplasias

malignas (tais como para classificação de linfomas não Hodgkin, determinação de receptores
tumorais mamários para estrogênios e progesterona e HER-2) e exame por técnica de biologia
molecular);

Relação das atribuições, atividades e subatividades descritas na RDC/ANVISA nº 50/2002, RDC  n.º 
220/2004 e RDC n.º 67/2007 demais legislações específicas sobre a matéria, por ambiente:

1. Sala para as atividades administrativas  *
 Atribuição 4: Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

4.11 – Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

4.11.7 – Zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.

 Atribuição  7  (RDC  50/2002): Prestação  de  serviços  de  apoio  de  gestão  e  execução

administrativa:

◦ Atividade: 7.1 – Realizar os serviços administrativos do estabelecimento:

▪ 7.1.1 – Dirigir os serviços administrativos;
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▪ 7.1.2  –  Assessorar  a  direção  do  EAS no planejamento das atividades e da política  de

investimentos em recursos humanos, físicos, técnicos e tecnológicos;

▪ 7.1.3 – Executar administração de pessoal;

▪ 7.1.4 – Fazer compra de materiais e equipamentos;

▪ 7.1.5 – Executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento;

▪ 7.1.6 – Organizar, processar e arquivar os dados de expediente;

▪ 7.1.7 – Prestar informações administrativas aos usuários e funcionários;

▪ 7.1.8 – Apurar custos da prestação de assistência e outros.

◦ Atividade: 7.3 – Realizar serviços de documentação e informação em saúde:

▪ 7.3.5  –  Elaborar  e  divulgar  estatísticas  de  produção  e  dados  nosológicos  do

estabelecimento;

▪ 7.3.6 – Fazer notificação epidemiológica.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Elaborar e assegurar a implantação de Procedimentos Operacionais Padrão – POP’s para 

regulamentar procedimentos adotados pelo STA, em complementação às RDC’s/ANVISA 

50/2002 e 220/2004;

◦ Transmitir as prescrições médicas de TA à Farmácia contratada.

◦ Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) atendendo aos

requisitos da RDC/ANVISA n° 306/2004, suas atualizações, ou outro instrumento legal que 

venha a substituí-la;

◦ Disponibilizar aos funcionários os “Sanitários” descritos nos itens 10, 11 e 12 deste Memorial e

os “Vestiários” descritos no item 12.

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, localizado à 09 metros, no pavimento terro no bloco principal com 8,75 mts2, na unidade

UNACON conforme processo E-08/001/32819/2019.

2. Vestiário de barreira (a ambientes específicos)  

2.1 Vestiário de barreira 01 (a ambientes específicos)

 Atribuição 8. Prestação de serviço de apoio logístico

◦ Atividade:  8.6.3  –  8.6.3-funcionário,  troca de roupa e higiene pessoal;  Para a  sala  de

preparação de quimioterápicos (5.2.8) vestiário de Barreira 

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Vestiário para sala de paramentação, utilizado por funcionários;

◦  Ambiente para troca de roupa e retirada de kit de paramentação;

◦ Ambiente que precede a sala de preparação de quimioterápicos

◦ Abrigar cabideiro e armário para pertences pessoais.

2.2 Vestiário de barreira 02 (a ambientes específicos)
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 Atribuição 8. Prestação de serviço de apoio logístico

◦ Atividade:  8.6.3  –  8.6.3-funcionário,  troca de roupa e higiene pessoal;  Para a  sala  de

preparação de quimioterápicos (5.2.8) vestiário de Barreira 

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Vestiário para sala de paramentação, utilizado por funcionários;

◦  Ambiente para paramentação;

◦ Ambiente que precede a sala de limpeza, higienização de insumos;

Abrigar cabideiro.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) armário; 04 (quatro) cabideiros;

3. Área destinada a paramentação:  

◦ Atividade conforme RDC 220/2004: 

▪ 7.2.1 Área destinada a paramentação: provida de lavatório para higienização das mãos

◦ Atividade conforme RDC 67/2007: sala de colocação de EPI’s que serve de barreira física 

para o acesso às salas de manipulação.

▪ Item 3.3.8. A paramentação, bem como a higiene das mãos e antebraços, devem ser 

realizadas antes do início da manipulação (RDC 67/2007).

▪ Item  4.7  –  A  farmácia  deve  dispor  de  sala  destinada  à  paramentação,  ventilada,

preferencialmente com dois  ambientes (barreira  sujo/limpo)  e  servindo como acesso às

áreas de pesagem e manipulação. Na sala de paramentação ou junto a ela deve haver

lavatório com provisão de sabonete líquido e anti-séptico, além de recurso para secagem

das mãos.  Este  lavatório deve ser  de uso exclusivo para o  processo de paramentação

(RDC 67/2007).

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Servir  como ambiente para funcionário  vestir  os EPI's,  como o capote descartável,  luvas e

óculos;

◦ Primeira barreira à sala de preparação de quimioterápicos

◦ Abrigará o resíduo sólido e físico-químico gerado na sala de preparação de quimioterápicos,

possuirá uma porta de acesso à área externa para descarte de lixo em horário alternativo à

paramentação.

◦ Os resíduos seguirão para a “Sala de Utilidades”, descrita no item 08 deste Memorial Descritivo,

nos termos da RDC/ANVISA nº 306/2004;

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (uma) caçamba para descarte; 01 (um) lava olhos; 01 (um) dispenser para papel toalha; 01
(uma) lixeira confeccionada em poliuretano, tampa com acionamento a pedal, capacidade 20L;

4. Sala de preparação de quimioterápicos  
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 Atribuição 5.2 (RDC 50/2002): P5.2-Proporcionar assistência farmacêutica:

◦ Atividade: 5.2.8  – diluir quimioterápicos

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ Abrigar a cabine de segurança biológica;

◦ Acontece a verificação da estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes entre

si, antes da sua manipulação;

◦ Rotulagem da terapia antineoplásica;

◦ Operacionalizar o transporte dos quimioterápicos diluídos através do passthrough de acordo

com o Anexo IV – Boas Práticas de Administração da Terapia Antineoplásica da RDC/ANVISA

220/2004, e com os Procedimentos Operacionais Padrão desenvolvidos pelo STA;

◦ Receber a medicação a ser manipulada da Sala de Limpeza e higienização de Insumos;

◦ Manejar, segregar, acondicionar, identificar e destinar o material aos recipientes identificados na

área destinada a paramentação que seguirão para a “Sala de Utilidades”, descrita no item 08

deste Memorial Descritivo, nos termos da RDC/ANVISA nº 306/2004;

◦ Contar com sistema de exaustão com filtro HEPA para reter  substâncias tóxicas, voláteis na

capela de exaustão;

◦ Sala  com  pressão  diferencial  negativa  em  relação  aos  ambientes  adjacentes,  conforme

recomenda os itens 2.7.2 do anexo III e 11.3 do anexo IV, da RDC no 67, de 2007;

◦ Possui duas janelas tipo “passthrough”, uma para entrega de material da Sala de Limpeza e

higienização de Insumos e outra para a sala de preparo para transporte;

◦ Cabine de Segurança Biológica deverá ser certificada semestralmente e sempre que houver

movimentação e reparos, por pessoal treinado, e o processo registrado de acordo com a RDC

nº 220/2004.

◦ A manipulação dos fármacos deverá respeitar as normas de biossegurança da NR32.

◦ Rotulagem dos antineoplásicos diluídos.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01  (uma)  cabine  de  segurança  biológica  classe  II  b2;  01  (uma)  mesa  bancada  de  parede
confeccionada em aço inox para suporte da cabine de segurança biológica; 01 (um) banco giratório
confeccionado em aço inox; 01 (um) computador completo; 01 (uma) cadeira  confeccionada em
aço inox com assento regulável; 02 (duas) bancadas de inox com pontas arrendondadas de fácil
limpeza; 01 (uma) balança analítica, 01 mesa antivibratória para balança analítica; 02 (duas) lixeiras
confeccionadas em poliuretano, tampa com acionamento a pedal, capacidade 20L 

5. Sala de preparo para transporte  

Área onde será abrigada terapia antineoplásica nas respectivas bolsas, rotuladas, acondicionado

em  caixas  térmicas  e  trasportado  pelo  técnico  de  farmácia  até  a  sala  de  atendimento  coletivo  em

quimioterapia.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:
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◦ Operacionalizar a administração de quimioterápicos de acordo com o Anexo IV – Boas Práticas

de Administração da Terapia Antineoplásica da RDC/ANVISA 220/2004, e com o Procedimento

Operacional Padrão – POP desenvolvido pelo STA;

◦ O transporte do medicamento citostático deve ser feito em recipientes isotérmicos exclusivos,

protegido de intempéries e da incidência direta da luz solar. (Item 11.8.1. da RDC 67/2007);

◦ O  responsável  pelo  transporte  de  medicamentos  citostáticos  deverá  receber  treinamento

específico  de  biossegurança  em  caso  de  acidentes  e  emergências  (Item  11.8.2  da  RDC

67/2007)

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

03  (três)  caixas  términas  para  transporte  de  fármacos;  01  (uma)  banca  de  inox  com  pontas
arredondadas e fácil limpeza;

6. Sala de limpeza, higienização de insumos  

 Atribuição  (RDC 50/2002): Farmácia: 5.2.8³

◦ Atividade – 5.2.8:  assepsia de embalagens,  localizadas na unidade de quimioterapia ou na

farmácia, sempre sob a responsabilidade de um farmacêutico. Deve possuir visor que possibilite

a visão da capela de fluxo laminar.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:

◦ 4.4.1 (RDC 67/2007) As embalagens das matérias-primas devem sofrer limpeza prévia antes da

pesagem.

◦ 4.9 (RDC 67/2007) Área específica para lavagem de materiais de embalagem e de utensílios

utilizados na manipulação, sendo permitida a lavagem em local dentro do próprio laboratório de

manipulação,  desde  que  estabelecida  por  procedimento  escrito  e  em  horário  distinto  das

atividades de manipulação.

◦ 4.13.2 (RDC 67/2007) A limpeza e higienização de medicamentos, produtos farmacêuticos e

produtos  para  saúde,  utilizados  na  manipulação  de  produtos  estéreis  também  deve  ser

realizada em área classe ISO 8.

◦ Garantir que os procedimentos de limpeza dos frascos e utensílios estejam de acordo com os

POP's do STA.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (uma)  autoclave;  01  (uma)  bancada de  inox  com cuba;  01  (uma)  lixeira  confeccionada em
poliuretano, tampa com acionamento a pedal, capacidade 20L

7. Área de armazenamento exclusiva para estocagem de medicamentos específicos de terapia   

antineoplásica

 Atribuição  (RDC 220/2004):  Área de acesso restrito,  uso exclusivo de funcionários,  com

geladeira para armazenamento de medicação antineoplásica.

 Demais atividades, subatividades, fluxos e procedimentos:
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◦ Receber e inspecionar os produtos farmacêuticos recebidos pelo almoxarifado, central de 

abastecimento equivalente ou departamento correspondente;

◦ Verificar data de validade, condições de estocagem dos antineoplásicos;

◦ Validação da prescrição da terapia antineoplásica conforme POP estabelecido no STA;

◦ Sala  com  controle  de  acesso  restrito,  apenas  pessoas  autorizadas,  onde  ficarão  os

medicamentos antineoplásicos e/ou alto custo.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (uma) geladeira; 02 (duas) bancadas de inox com pontas arrendondas e fácil limpeza; 01 (um)
computador completo; 01 (um) armário vitrine confeccionado em aço inox com chaves; 04 (quatro)
caixas tipo BIN nº 04; 04 (quatro) caixas tipo BIN nº 05; 04 (quatro) caixas tipo BIN nº 06;  04
(quatro) caixas tipo BIN nº 07; 04 (quatro) caixas tipo BIN nº 08; 01 (uma) estante para caixas tipo
BIN; 01 (uma) cadeira confeccionada em inox com assento regulável;

8. Depósito de Material de Limpeza*  

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, identificado como DML 5, no pavimento térreo, com 3 m² distante a 36 metros da unidade

funcional de STA.

◦ Guardar aparelhos, utensílios e material de limpeza em geral.

◦ Viabilizar  limpeza,  desinfecção e guarda de materiais  e roupas utilizadas na assistência ao
paciente e guarda temporária de resíduos, nos termos da RDC/ANVISA nº 50/ 2002; 

◦ Efetuar  a  destinação  final  dos  materiais  nos termos aprovados pela  Vigilância  Estadual  no
processo E-08/102760/2006.

9. Sala de Utilidades  *

*Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006,  identificado  como Sala  de  Utilidades,  no  térreo,  com 3,30  m²  quadrados  a  20  m de

distância STA, situado no mesmo anexo hospitalar.

◦ Receber, manejar, segregar, acondicionar e identificar o material contaminado proveniente do

STA, nos termos da RDC/ANVISA nº 306/2004, e conforme a NBR 7.500 da ABNT;

◦ Viabilizar  limpeza,  desinfecção e guarda de materiais  e roupas utilizadas na assistência ao

paciente e guarda temporária de resíduos, nos termos da RDC/ANVISA nº 50/2002; 

◦ Efetuar  a  destinação  final  dos  materiais  nos termos aprovados pela  Vigilância  Estadual  no

processo E-08/102760/2006.

10. Sanitário de Funcionários para o Sexo Feminino  *

 Atribuição 8 (RDC 50/2002)*: Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

                                                                                                                                                                                                          Página 71 de 114

Processo: 2019022085

Folha:

_______________

Rubrica

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

                        Departamento de Licitações

*  Conforme  demarcado  no  PBA,  este  espaço  é  existente  e  funciona  conforme  aprovado  no

processo E-08/102760/2006, localizado a 10 m de distância do STA com 1,70 m² no pavimento térreo.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

1  (um)  dispenser  para  álcool  em gel;  1  (um)  dispenser  para  sabonete  líquido;  1  (um)
dispenser  para  papel  toalha;  01  (uma)  lixeira  confeccionada  em  poliuretano,  com
acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

11. Sanitário de Funcionários para o Sexo Masculino*  

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, localizado a 10 m de distância do STA com 1,90 m² no pavimento térreo.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

1  (um)  dispenser  para  álcool  em gel;  1  (um)  dispenser  para  sabonete  líquido;  1  (um)
dispenser  para  papel  toalha;  01  (uma)  lixeira  confeccionada  em  poliuretano,  com
acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

12. Sanitário de Funcionários para o Sexo Feminino e Pessoas com Deficiência (Funcionários)  *

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, localizado a 39 m do serviço de STA, no pavimento térreo junto ao vestiário.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

1  (um)  dispenser  para  álcool  em gel;  1  (um)  dispenser  para  sabonete  líquido;  1  (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

13. Sanitário de Funcionários para o Sexo Masculino e pessoas com Deficiência (Funcionários)  *

 Atribuição 8 (RDC 50/2002): Prestação de Serviços de Apoio Logístico:

◦ Atividade: 8.6 – Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

▪ 8.6.3 – Funcionário: troca de roupa e higiene pessoal.

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, localizado a 39 m do serviço de STA, no pavimento térreo junto ao vestiário, descritos no 

item 14.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:
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1  (um)  dispenser  para  álcool  em gel;  1  (um)  dispenser  para  sabonete  líquido;  1  (um)
dispenser para papel toalha;  01 (uma) lixeira  automática confeccionada em poliuretano,
com acionamento a pedal, com capacidade de 20L.

14. Vestiário de Funcionários  *

 Vestiário de Funcionários para o Sexo Feminino

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, identificado como Vestiário Feminino Banho 14, no pavimento térreo, com 13,80 metros 

quadrados a 39 m do STA.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) armário vestiário, confeccionado em aço, com 16 portas; 1 (um) dispenser para
álcool em gel; 1 (um) dispenser para sabonete líquido; 1 (um) dispenser para papel toalha;
01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com capacidade
de 20L.

 Vestiário de Funcionários para o Sexo Masculino

* Conforme demarcado no PBA, este espaço é existente e funciona conforme aprovado no processo E-

08/102760/2006, identificado como Vestiário Masculino Banho 15, no pavimento térreo, com 19,10 metros

quadrados a 39 m do STA.

 Equipamentos e materiais permanentes necessários:

01 (um) armário vestiário, confeccionado em aço, com 16 portas; 1 (um) dispenser para
álcool em gel; 1 (um) dispenser para sabonete líquido; 1 (um) dispenser para papel toa-
lha; 01 (uma) lixeira confeccionada em poliuretano, com acionamento a pedal, com ca-
pacidade de 20L.

** Somente será necessário caso a Contratante opte pela atividade de diluição de quimioterá-

pios/preparação da terapia antineoplásica dentro do Hospital Municipal da Japuíba.

IV – Plantas do Projeto Básico de Arquitetura correspondentes ao memorial descritivo do Serviço de
Terapia Antineoplásica***
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***As intervenções somente serão necessárias caso a Contratante opte pela atividade de diluição de quimio-
terápicos/preparação da terapia antineoplásica dentro do Hospital Municipal da Japuíba. 

V – Descrição de equipamentos e material permanente constantes no ANEXO I-D
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Planilha de equipamentos e material permanente da Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

01

Mesa para escritório em MDF, espessura mínima 1,5cm, dotada de gaveteiro fixo, com
chave à esquerda, com 03 gavetas com deslizamento através de corrediça telescópica,
puxador de PVC tipo alça na cor cinza claro, fixada ao centro por parafuso, na parte
inferior da gaveta, acabamento das superfícies em laminado melamínico na cor cinza
claro, proteção das bordas em perfil de PVC na mesma cor; estrutura em aço pintado
em epóxi na cor cinza.

04

02
Cadeira fixa, estrutura em aço pintado em epóxi, sem braços e regulagem de altura,
assento e encosto estofado em courvim, cor: preto

10

03
Cadeira confeccionada em aço, com rodízios e regulagem de altura a gás, assento e
encosto estofado em courvin.

11

04

Computador,  Desktop  i3,  processador  :  intel  core  i3  3.3ghz,  mínimo  6ª  geração de
processadores, 3mb (ou superior) placa mãe : compatível intel dual channel chipset :
intel express, mémoria : 8gb ddr4 (expansível até 16gb) hd : 500gb rede (lan): realtek
lan  rj45  som  :  realtek  high  definition  memória  de  vídeo  (gráfico):  integrada  ao
processador,  até 1gb conexões  de vídeo :  rgb (vga)  hdmi  conexões traseiras :  ps2
mouse e teclado, 1 conector rj45, 3 x áudio 4 usb leitor/gravador de cd e dvd, mouse :
smart 800 dpis (ou superior) teclado : padrão abnt2 smart multimidia , monitor : led 18,5'
widescreen full hd. Com Windows 10 ou superior.

10

05
Maca fixa para exames clínicos, confeccionada em aço inox, com capacidade mínima
de 150 Kg.

03

06
Escada auxiliar, com 03 degraus,  armação tubular, com revestimento sintético; degraus
com revestimento antiderrapante; pés com ponteira de borracha.

04

07 Esfigmomanômetro digital, com braçadeira em nylon. 02

08 Negatoscópio tipo parede, com lâmpada tipo LED, 01 corpo. 02

09

Balança antropométrica digital, com capacidade de até 200 Kg, base em ferro fundido
pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado
com  tapete  de  borracha  antiderrapante,  coluna  em  tubo  de  aço  com  tratamento
anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso digital de peso com display de pelo
menos 4 dígitos, com régua antropométrica em alumínio anodizado para pelo menos
2,00 m de altura embutida na coluna, com divisões marcadas de pelo menos 0,5 cm.
Deve possuir zeragem de peso automática e tecla TARA. Divisão de peso por frações
de 0,1 Kg. Deve operar em 220 Volts 60 Hz - CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA
PELO IPEM/INMETRO. 

02

10
Cesto  de  lixo,  confeccionado  em  aço  inox,  com  tampa  de  acionamento  a  pedal,
capacidade de 10 L.

05

11
Dispenser para álcool gel, Acionamento manual; sistema refil, reservatório capacidade
800ml;  tipo  parede;  Cor:  branco;  medidas  aproximadas:  190mm  x  85mm  x  87mm.
(AxLxP)

20

12
Dispenser para sabonete líquido, refil 800 ml, acionamento manual, tipo parede, Cor:
branco; medidas aproximadas: 190mm x 85mm x 87mm. (AxLxP)

15

13
Dispenser  para  papel  toalha,  capacidade 500 folhas;  material:  polipropileno;  fixo  na
parede; cor: branco; medidas aproximadas: 30cm x 26cm x 13,5cm. (AxLxP)

15

14

Poltrona  reclinável,  com  rodízios,  dobrável  em  até  04  posições;  confeccionada  em
açopintura  tipo  epoxi,  encosto  e  apoio  dos  pés,  braços  e  assento  estofados;
revestimento  em  courvin.  Densidade  dos  apoios  D  23.  Peso  suportado  120Kg
(manual).

10

15 Mesas  auxiliares  hospitalar,  estrutura:armação  açoinoxidável,tubos  1",  material 12
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tampo:tampo e prateleira aço inoxidável, formato:bordas laterais p/baixo e p/ dentro sem
arestas, comprimento tampo:60 cm, largura tampo:40 cm, altura:80 cm, características
adicionais:rodízios de 3" c/ aro de borracha termoplástica.

16
Macas elétricas, confeccionadas em aço inox, com rodízios, suporte para soro, grades
laterais e colchão com as dimensões adequadas.

02

17

Bombas  de  infusão  volumétrica  bomba  infuso  com  programação  das  seguintes
variáveis:  vazão,  tempo,  volume,  sendo  duas  programáveis  e  a  terceira  calculada
automaticamente;  Alarmes de sensor de ar, sensor de gotas e da bateria; possibilidade
de alterar a infusão sem paralisação da infusão em curso; possuir função “bólus”, função
stand by, função kvo ( keep vein open); infuso Sistema de bombeamento peristáltico
linear; sensor de ar por ultrassom; clamp de proteção contra fluxo livre;  Teclado em
membrana;  display de cristal  líquido;  fonte de alimentação integrada ao conjunto de
fixação do suporte de soro.

24

18 Suportes duplo móvel, tipo pedestal, para bomba de infusão e soro. 12

19
Lixeiras,  balde a pedal  confeccionadas em polipropileno,  tampa com acionamento  a
pedal, capacidade 20L.

29

20 Monitores multiparâmetros (leito elétrico). 02

1

Televisores, tipo LED 43”, com suporte para o teto, especificações Mínimas: Entrada
Áudio E Vídeo:1 Entrada Hdmi Lateral:1 Entrada Hdmi Traseira:1 Entrada Usb 2.0: 1
Entrada Rf Para Tv A Cabo:1 Entrada Rf Para Tv Aberta:1 Entradas Lan Rj45: 1 Wi-Fi
(Rede  Sem Fio)  Integrado Tela  Led  40'  Compatível  Com Padrão  De Fixação Vesa
Incluir:  Controle  Remoto,  Pilhas,  Cabo  De  Força,  Manual  impresso  Em  Português.
Recurso De Tocar Diversos Formatos De Mídia Via Porta Usb, Nativo No Equipamento
(Media  Player)  Conversor  Digital  Integrado  Resolução:  1920x1080  Pixels  Full  Hd
Tensão:  220v  Equipamento  Novo,  Sem  Uso,  Lacrado  Na  Embalagem  Original  Do
Fabricante Garantia Mínima De 01 (Um) Ano.

05

22 Régua de gases, válvulas redutoras de parede de oxigênio e ar comprimido. 24

23
Bancada material Aço Inox Aisi 430 Escovado, Comprimento 240 Cm, Largura 70 Cm,
Características Adicionais Com Cuba Espelho Prateleira Valvula Americana-,Espessura
1 Mm, Altura 85 Cm .

02

24
 Mesa bancada  inox  sem gavetas,  mesa de  bancada  industrial  material  100% aço
inoxidável;  sem  gavetas,  de  fácil  limpeza,  reforçada  com  grande  inferior;  medidas
aproximadas: comprimento de 1,50m; largura de 0,65m; altura de 0,85m. (L(C)xLxP).

01

25
Esfigmomanômetro  de  pedestal  adulto,  confeccionado  em alumínio,  com braçadeira
confeccionada em nylon com fecho de velcro.

02

26 Estetoscópios, auscutador em aço inoxidável, tipo duplo. 02

27 Caixa organizadora com divisórias para equipamentos de aferição de sinais vitais. 01

28
Balcão curvo para atendimento curvo, tampos em 25mm e fita de borda 2mm em todo o
contorno;Pintura  eletrostática  com tratamento  antiferruginoso;  Medidas  aproximadas:
1750 x 1750 x 1100.

02

29

Impressora,  laser,  Especificação  mínima:  que  esteja  em  linha  de  produção  pelo
fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de
1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel
a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000
páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet
e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem
uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

02

30
Longarinas confeccionadas em aço, assento/encosto em courvin, com capacidade de 04
lugares.

14

31 Purificador de água, tipo parede, com compressor,  retenção de partículas e redução de
cloro livre, sistema de troca fácil para o usuário sem o uso de ferramentas, com tempo

02
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recomendado  de  uso  (unidade  principal  e  mineralização)  3.000  litros  ou  6  meses,
capacidade de refrigeração 2,1 L/H.

32
Coletor de copos descartáveis,  confeccionado em poliestireno, com capacidade para
500 copos.

03

33
Dispenser para copo descartáveis de água (180a200) em inox, com capacidade para
100 copos, com garras na base para ajuste de saída dos copos e abas para fixação em
parede, acompanhado de parafusos e buchas. Medidas aproximadas: 50x7 cm (AxD).

03

34

Armário duas portas, em MDF com espessura mínima de1,5cm, revestido em lamina do
melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza
claro com dois puxadores na mesma cor, com 03(três) prateleiras e 02(duas) portas
com sistema de dobradiças e fechadura e pés reguláveis.

01

35
Cadeira  de  rodas  adulto,  estrutura  em alumínio;  pintura epóxi,  braço  escamoteável,
dobrável, apoio para os pés com regulagem; capacidade de 125 Kg.

01

36

Cadeira  de  rodas  obeso,  estrutura  em  100%   aço-carbono  com  barra  extra  de
sustentação;  apoio  para  pés  com altura  regulável,  apoio  de  braços  em poliuretano
removível; pintura epóxi, dobrável; assento removível com espuma de densidade 05 cm,
encosto estofado em poliéster; capacidade 160 kg.

01

37
Armário vestiário, confeccionado em aço, com 16 portas, com pitão para cadeado, além
de  tratamento  especial  da  superfície  e  pés  com sapatas  plásticas  protetoras.  Com
pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade.

02

Planilha de equipamentos e material permanente do Serviço de Terapia Antineoplásica

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

38

Armário duas portas, em MDF com espessura mínima de1,5cm, revestido em lamina do
melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza
claro com dois puxadores na mesma cor, com 03(três) prateleiras e 02(duas) portas
com sistema de dobradiças e fechadura e pés reguláveis

01

39 Cabideiro, piso, arara de 1,00 M a 1,50 M dupla, em aço. 04

40

Caçamba, coletor de resíduos sólidos, em polietileno de alta densidade, cor branca, alt.
107 cm x larg. 58 cm x prof. 72 cm. Capacidade 240 litros, anti raios ultravioletas e anti
ferrugem. diâmetro das rodas: 200mm, com travamento inteligente, eixo maciço. rodas
de borracha maciça. 

01

41
Chuveiro  e  lava  olhos  de  emergência  com  acionamento  automático  através  da
plataforma única. 

01

42
Dispenser  para  papel  toalha,  capacidade 500  folhas;  material:  polipropileno;  fixo  na
parede; cor: branco; medidas aproximadas: 30cm x 26cm x 13,5cm. (AxLxP)

01

43
Lixeiras,  balde a pedal  confeccionadas em polipropileno,  tampa com acionamento a
pedal, capacidade 20L

10

44

Cabine  de  segurança  biológica  classe  II  b2-  220  v:  para  manipulação  de
antineoplásicos, deverá conter instrumentos para proteção da amostra, usuário e o meio
ambiente; feita de alumínio com tratamento anticorrosivo e pintura tipo “epoxi”; Área de
trabalho em aço inoxidável para facilitar limpeza; vidro temperado frontal tipo “guilhotina”
ajustável com inclinação mínima de forma que evite reflexos e facilite o operador;  Pré-
filtro classe g3; filtro tipo hepa; lâmpada uv e fluorescente;  Tomada auxiliar interna;
válvula de gás/vácuo;  Alarme sonoro para abertura de vidro frontal; sistema de alarme
audiovisual para indicar saturação do filtro; Sistema de exaustão do ar a motor. Duto
flexível  mínimo  4,5  metros.  Inclui  instalação  do  equipamento,  duto  e  motor  para
captação do ar externo.

01

45

Mesa  bancada  de  parede  confeccionada  em  aço  inox  para  suporte  da  cabine  de
segurança  biológica,  sem  gavetas,  mesa  de  bancada  industrial  material  100%  aço
inoxidável;  sem  gavetas,  de  fácil  limpeza,  reforçada  com  grande  inferior;  medidas
aproximadas: comprimento de 1,50m; largura de 0,65m; altura de 0,85m. (L(C)xLxP)

01
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46

Banco  giratório  confeccionado  em  aço  inoxidável,  com  quatro  pés  de  tubos  7/8
redondos, altura regulável (mínima 47 cm e máxima 61 cm), através de eixo central com
aproximadamente 35 cm de diâmetro, assento com acabamento boleado (anticortante)
e pés com ponteiras de borracha

01

47

Computador,  Desktop  i3,  processador  :  intel  core  i3  3.3ghz,  mínimo  6ª  geração de
processadores, 3mb (ou superior) placa mãe : compatível intel dual channel chipset :
intel express, mémoria : 8gb ddr4 (expansível até 16gb) hd : 500gb rede (lan): realtek
lan  rj45  som  :  realtek  high  definition  memória  de  vídeo  (gráfico):  integrada  ao
processador,  até 1gb conexões  de vídeo :  rgb (vga)  hdmi  conexões traseiras :  ps2
mouse e teclado, 1 conector rj45, 3 x áudio 4 usb leitor/gravador de cd e dvd, mouse :
smart 800 dpis (ou superior) teclado : padrão abnt2 smart multimidia , monitor : led 18,5'
widescreen full hd. Com Windows 10 ou superior.

02

48 Cadeira confeccionada em aço inox com assento regulável. 02

49

Bancada de inox com pontas arrendondadas, sem gavetas, mesa de bancada industrial
material  100% aço inoxidável;  sem gavetas,  de fácil  limpeza,  reforçada com grande
inferior;  medidas  aproximadas:  comprimento  de  1,50m;  largura  de  0,65m;  altura  de
0,85m. (L(C)xLxP)

05

50

Balança analítica para farmácia, para farmácia de manipulação de antineoplásicos com
capacidade até 220 g- 0,1 mg de resolução, display Touchscreen com tela colorida de
pelo menos 4,5'';  Célula de pesagem com compensação de força eletromagnética; Com
tecnologia  FACT  que  ajusta  automaticamente  a  balança;  Com  controle  de  peso,
totalização e formulação, facilitando o início do uso.

01

51
Base antivibratória  para  balança analítica,  fabricados  em granito  polido  com cantos
arredondados, com bolha de nível e pés de borracha com amortecedor em poliuretano
Medidas aproximadas: 0,40 cm x 0,40 cm x 0,30 cm (LxPxA).

01

52

Caixas  términas  para  transporte  de  fármacos,  material  plástico  de  alta  resistência;
termômetro  com visor  externo  que  apresente  a  temperatura  do  interior  da  caixa  e
também a máxima e mínima registradas, sem precisar abri-la;
Alça polipropileno ou material resistente equivalente; parede interna poliestireno; parede
externa polietileno de alta densidade; entre paredes em poliuretano; faixa de medição: -
50ºC a 70ºC; Alimentação: 1 pilha AAA; capacidade da caixa: 15 litros. Medidas internas
aproximadas em centímetros:  (h x l x c) 24,0 X 21,7 X 31,5.

03

53

Autoclave  com  capacidade21  litros;  com  câmara  de  aço  inox;  com  dimensões
aproximadas: 25,2 X 42,1 cm (diâmetro x comprimento interno),  33 X 40 x 59,5 cm
(altura x largura x comprimento externo);   potência mínima de 1000 w;  pressão de
trabalho não inferior à 1 kgf/cm²; com temperatura (padrão OMS) de até 121ºC;  220 V /
5 A

01

54
Bancada material Aço Inox Aisi 430 Escovado, Comprimento 240 Cm, Largura 70 Cm,
Características Adicionais Com Cuba Espelho Prateleira Valvula Americana-,Espessura
1 Mm, Altura 85 Cm 

01

55
Geladeira, Refrigerador doméstico, capacidade: 340L,
voltagem:110/220v,  características  adicionais:  frost  free,  altura:1700 mm,  largura:620
mm, profundidade:685 mm, cor:branca.

01

56

Armário  vitrine  confeccionado em aço inox com chaves,  tipo parede,  com 01 porta,
fechadura, estrutura em aço pintado na cor branca, com 03 prateleiras de vidro fumê de
aproximadamente  4  mm  de  espessura.  Medindo  aproximadamente:150x50x  40
cm(AxLxP). Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT
NBR 13.966 (edição mais recente) para a mesa e 13.961 (edição mais recente) para o
gaveteiro, emitidos por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão
estar identificados o fabricante e
o modelo ofertado; (serão aceitos certificados de mesa com gaveteiro como um único
produto  ou  a  comprovação  de  certificação  da  mesa  e  do  gaveteiro  em  separado).
Medidas aproximadas: Largura: 1200 mmProfundidade: 600 mm Altura: 740 mm

01

57 Caixa plástica tipo bin tamanho 04 caixa plástica aberta, sem trava, para armazenar 04
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medicamento,  feita  de  polipropileno,  cor  AZUL;medidas  externas  aproximadas:
9,0x11,5x18,8 (AxLxP)

58
Caixa plástica tipo bin tamanho 05 caixa plástica aberta, sem trava, para armazenar
medicamento,  feita  de  polipropileno,  cor  AZUL;  medidas  externas  aproximadas:
11,3x15x24,5   (AxLxP)

04

59
Caixa plástica tipo bin tamanho 06 caixa plástica aberta, sem trava, para armazenar
medicamento,  feita  de  polipropileno,  cor  AZUL;  medidas  externas
aproximadas:15x18,2x28   (AxLxP)

04

60
Caixa plástica tipo bin tamanho 07 caixa plástica aberta, sem trava, para armazenar
medicamento,  feita  de  polipropileno,  cor  AZUL;  medidas  externas
aproximadas:17,5x22x34 (AxLxP)

04

61 Estante mista para caixas tipo BIN. 01

62
Dispenser para álcool gel, Acionamento manual; sistema refil, reservatório capacidade
800ml;  tipo  parede;  Cor:  branco;  medidas  aproximadas:  190mm  x  85mm  x  87mm.
(AxLxP)

06

63
Dispenser para sabonete líquido, refil 800 ml, acionamento manual, tipo parede, Cor:
branco; medidas aproximadas: 190mm x 85mm x 87mm. (AxLxP)

06

64
Dispenser  para  papel  toalha,  capacidade 500 folhas;  material:  polipropileno;  fixo  na
parede; cor: branco; medidas aproximadas: 30cm x 26cm x 13,5cm. (AxLxP)

06

65 Armário vestiário, confeccionado em aço, com 16 portas 02
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ANEXO I-E

Justificativa do prazo de vigência do contrato: interesse público com base na   economicidade  ,   eficiência   e  
eficácia   do caso concreto  

I. Fases da Implantação do Serviço

A implantação de Unidade de Assistência  de Alta  Complexidade em Oncologia  –  UNACON no
Hospital  Municipal  da  Japuíba  é  um  processo  complexo  e  que  envolve  uma  série  de  ações  para  o
cumprimento  das  exigências  do  Ministério  da  Saúde,  nos  termos  da  Portaria  MS nº  1.399,  de  17  de
dezembro de 2019.

O processo de implantação de UNACON tem seu ápice com a Habilitação, sendo este um processo
em  que  o  Ministério  da  Saúde,  após  verificar  o  cumprimento  de  todas  as  normas  legais  para  o
funcionamento  do  serviço  e  mediante  disponibilidade  financeira,  passará  a  efetuar  repasse  mensal  ao
Fundo Municipal de Saúde de Angra dos Reis para o custeio do novo serviço.

Tendo em vista a ausência de serviço de oncologia na Região da Baía da Ilha Grande, presume-se
que nenhuma empresa mantenha capacidade operacional já existente para atender de pronto à demanda
de procedimentos de alta complexidade em oncologia.

O escopo do projeto de implantação contém fases distintas que começam assim que a prestação
de serviço,  objeto deste  Termo de Referência,  for  iniciada e evoluem a medida em que o contrato  for
executado. Pela natureza e características das fases, é fundamental que para a  eficácia da implantação
sejam conduzidas sem haver interrupção temporal.

O quadro a seguir detalha as distintas fases do escopo do projeto, com a estimativa de prazo:

Fase Título / Duração Descrição

Pré-habilitação

Organização do Serviço

(60 – 90 dias)

Viabilizar a  disponibilização  dos  equipamentos  e  materiais
permanentes, descritos no Anexo I-D.

Prestação do Serviço

(120 – 180 dias)

Realização dos procedimentos, considerando atender os usuários
residentes  em Angra  dos  Reis,  com estimativa  de  51,71%,  no
máximo, de todos os procedimentos previstos no Anexo I-A.

Pós-habilitação

Prestação do Serviço

(Vigência restante do
Contrato)

Realização dos procedimentos, considerando atender os usuários
residentes  em  Angra  dos  Reis,  Mangaratiba,  Paraty  e  Itaguaí,
conforme previsto no Anexo I deste Termo de Referência.

Prazos de vigência mais longos significam maior quantidade de serviços, causando a diminuição
dos preços unitários pela economia de escala no tempo e garantindo assim a economicidade do projeto,
possibilitando  que  a Contratada realize a  expectativa  do retorno de seu investimento  em longo  prazo,
diminuindo  consequentemente  os  preços,  já  que  se  o  contrato  fosse  de  apenas um ano,  prorrogável,
certamente o licitante calcularia seu retorno nesse mesmo período, passando a ter um lucro acima do
normal nos anos seguintes.

O prazo maior possibilitará ainda que a Licitante Vencedora tenha segurança em realizar a disponi-
bilização de equipamentos e materiais permanentes descritos no ANEXO I-D deste Termo, tendo em vista a
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estabilidade do contrato a ser firmado. A previsão de que esse encargo seja da Licitante Vencedora traz
maior eficiência ao projeto ao dar maior celeridade ao processo de implantação do serviço. A Alta Comple-
xidade em Oncologia possui protocolos, procedimentos e fluxos diretamente relacionados à organização do
serviço, há maior eficácia se realizada pelo executor do serviço.

Assim, o interessado em participar de um certame desta monta certamente avaliará na elaboração
da proposta os impactos dos novos investimentos a serem feitos, em instalações, equipamentos, logística,
capital  de  giro,  recrutamento  e  treinamento  de  empregados,  sendo  tais  custos  amortizados
proporcionalmente à vigência prevista do contrato.

Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de realizar os pagamentos
conforme tabela SUS vigente e reforçando a economicidade da proposta.

Neste cálculo econômico, uma situação é ter a garantia da amortização desses custos pelo período
de cinco anos; outra é ter o horizonte de 12 meses e apenas a expectativa de sucessivas renovações. Des-
sa forma, é de se esperar que a proposta mais vantajosa para a Administração advenha da primeira situa-
ção, sendo este justamente o critério que definirá o vencedor do certame: o maior desconto percentual ofer-
tado em relação ao preço da Tabela SUS.

II. Implantação do Programa de   Residência Médica em Oncologia Clínica  

O escopo do projeto contempla ainda a implantação de  Programa de Residência Médica em
Oncologia Clínica no Hospital Municipal da Japuíba, considerando a nova vocação de Angra dos Reis que,
dentro do Programa Mais Médicos do Governo Federal, foi contemplada com uma Faculdade de Medicina
inaugurada em 2017, cujo programa de formação médica inclui a oferta de vagas de residência médica
visando a qualificação do ensino e fixação do médico na região.

Sendo assim, considerando a Resolução CNRM nº 04, de 8 de abril de 2019, que aprova a matriz
de competências dos Programas de Residência Médica em Oncologia Clínica; a Resolução CNRM nº 01,
de  31  de  julho  de  2007,  que  dispõe  sobre  a  duração  do  programa  de  Residência  Médica  de
Cancerologia/Clínica e seu conteúdo programático; e a Resolução CFM nº 2.221, de 2 de agosto de 2018,
que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de
Especialidades,  é  estimado  em 18  (dezoito)  meses o  prazo  mínimo para  o  cumprimento  de  todas  as
exigências  do  Ministério  da  Educação  inerentes  à  matriz  do  Programa  de  Residência  Médica  em
Oncologia Clínica.

Tal prazo deverá ser estimado a partir da Habilitação do Serviço como UNACON.

III.   Histórico de prorrogações contratuais de servicos continuados e Economia Processual  

Ao longo dos últimos 5 anos, a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis-RJ renovou maioria de seus
contratos de prestação de serviço,  serviços ininterruptos,  obviamente cessando aos 60 meses com 04
renovações de 12 meses. Tabela a seguir mostra essa série histórica:

Contratada Objeto Contratado Processo Nº de Contrato

Vigência contratual Número de
renovações
a cada 12

meses
Início Término

Instituto 
Brasileiro de 
Assistência e 
Pesquisa

Contratação  de  empresa
especializada  em
procedimento  de  injeção
intravítrea  de  ANT-VEGF
para  atendimento  dos
munícipes  referenciados
pela  Rede  Municipal  de

2410/14 -
2016008841

Contrato nº
006/2015

23/06/15 25/06/20 05
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Saúde.

Clínica de 
Imagem 
Computadoriz
ada LTDA – 
CICOM

Contratação  de  empresa
especializada em serviços
de  mamografia  para
atender a Rede Municipal
de Saúde.

3363/14 -
2016010731

Contrato nº
010/2015

31/08/15 01/03/20 05

Clínica de 
Imagem 
Winston de 
Andrade 
LTDA

Contratação  de  empresa
especializada em serviços
de  mamografia  para
atender a Rede Municipal
de Saúde

3363/14 –
2016010731

Contrato nº
011/2015

31/08/15 01/03/20 05

TR2 
Prestadora de 
Serviços 
LTDA – ME

Empresa  especializada
em prestação de serviços
de mensageiro motorizado
(motoboy),  incluindo  o
fornecimento  de  veículo
(moto)

2947/15 -
2016007266

Contrato nº
015/2016

20/07/16 20/07/20 04

Saade 
Comércio e 
Serviços Eireli
ME

Contratação  de  empresa
especializada  na
prestação  de  serviços  de
instalação  e  manutenção
preventiva  e  corretiva,
com fornecimento  e  troca
de  peças  em
equipamentos
odontológicos  e
propriedade  da  Prefeitura
Municipal  de  Angra  dos
Reis  e  entidades  que
tenham  parceria  com  a
mesma e em uso na rede
SUS

2180/15 -
2016008647

Contrato nº
019/2016

14/09/17 14/09/20 04

Empresa 
Brasileira de 
Engenharia e 
Comércio – 
EBEC

Contratação  de  empresa
especializada  na
prestação  de  serviços  de
locação  de  veículos
automotores  equipados
com  rastreamento  e
bloqueio  on  line,  em
tempo real  com cobertura
em todo território nacional.

3323/16 -
2016009087

Contrato nº
003/2016

22/03/16 21/03/20 04

Humanas 
Distribuidora 
Biomédica 
LTDA

Empresa  especializada
em  locação,  instalação  e
manutenção  preventiva  e
corretiva  de aparelhos  de
ar  condicionados  para
atender a RMS.

655/14 -
2016006850

Contrato nº
004/2016

15/04/16 15/04/20 04

Ultramed R. B.
LTDA

Empresa especializada na
prestação  de  serviços  de
procedimentos  de
densitometria  óssea  duo-
energética  de  coluna
(vértebras lombares)

2017008092
Contrato nº
018/2017

07/08/17 07/08/20 03

Empresa 
Reunidas 
Paulista de 

Contratação  de  empresa
de  transporte  rodoviário
que  disponibilize,  para

2017008089 Contrato
022/2017

29/08/17 29/08/20 03
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Transportes 
LTDA

aquisição  pela  pela
Secretaria  de  Saúde,
bilhetes  de  ida  e  volta,
partindo  de  Angra  dos
Reis para São Paulo.

Costa Verde 
Transportes 
LTDA

Contratação  de  empresa
de  transporte  rodoviário
que
disponibilize,  para
aquisição  pela  Secretaria
de  Saúde,  bilhetes  de
passagens  para  os
itinerários  de  ida  e  volta,
partindo  de  Angra  dos
Reis para Campo Grande,
Nova  Iguaçu,  Rio  de
Janeiro e Niterói.

2017008086
Contrato nº
026/2017

03/10/17 03/10/20 03

White Martins 
Gases 
Industriais do 
Nordeste 
LTDA

Fornecimento  ininterrupto
de  gases  medicinais  a
granel, incluindo a locação
dos  tanques  criogênicos
fixos,  bem  como  a
manutenção  preventiva  e
corretiva  desses  sistemas
para  atender  a  Rede
Municipal de Saúde

2017013263
Contrato nº
015/2017

30/06/17 30/12/19 03

Torre 
Arquitetos 
Associados 
LTDA EPP

Prestação de serviços em
locação,  instalação  e
manutenção de geradores
para a Rede Municipal de
Saúde

2017007818
Contrato nº
035/2017

01/12/17 01/12/19 02

Colitur 
Transporte 
rodoviários 
LTDA

Contratação  de  empresa
de  transporte  rodoviário
que  disponibilize,  para
aquisição  pela  secretaria
de  saúde  de  Angra  dos
Reis,  bilhetes  de
passagens  para  os
itinerários  que  cubram  o
percurso  de  ida  e  volta,
partindo  de  Angra  dos
Reis  e  Parque
Mambucaba  para  Barra
Mansa e Volta Redonda.

2017008102
Contrato nº
037/2017

14/12/17 14/12/19 02

Angra Lab 
Laboratório 
de Análises 
Clínicas de 
Angra dos 
Reis

Prestação  de  serviços
laboratoriais  para  a
realização  de  exames  de
análises clínicas, anatomia
patológica e citopatologia.

2017007828
Contrato nº
005/2018

18/01/18 18/01/20 02

Nox 
Tecnologia da
Informação 
LTDA-ME

Prestação  de  serviços  de
fornecimento  de  sistema
integrado  de  gestão  em
saúde  pública  municipal,
bem como os serviços de
instalação  do  sistema,
implantação,  treinamento,

2017013239 Contrato nº
007/2018

07/02/18 07/02/20 02
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e  suporte  e  manutenção
corretiva,  sob contrato  de
licença de uso.

Instant 
Solutions 
Tecnologia e 
Informática 
LTDA

Prestação  de  serviços  de
manutenção  corretiva  e
preventiva  do  servidor  de
telefonia  central  de
regulação SAMU-192

2017014374
Contrato nº
009/2018

26/02/18 26/02/20 02

Fundação 
Eletronuclear 
de 
Assistência 
Médica – 
Hospitalar de 
Praia Brava 
(HPB)

Contratação da Fundação
Eletronuclear  de
Assistência  Médica  –
Hospital  de  Praia  Brava,
qualificar  a  inserção,  de
forma  complementar,  do
Hospital  na  Rede
regionalizada  e
hierarquizada  de  saúde,
ambulatoriais  e
hospitalares  a  serem
prestados  aos  indivíduos
que dele necessitem.

2017025749
Contrato nº
045/2018

02/01/18 31/12/19 02

Matos Teixeira
Engenharia e 
Serviços 
LTDA

Contrato  para  prestação
de  serviços  contínuos  de
limpeza técnica  hospitalar
e  de  conservação  em
unidades de saúde.

2017014829
Contrato nº
058/2018

17/04/18 16/04/20 02

Valdete C.D. 
Garcia 
Serviços de 
Apoio – ME

Prestação  de  serviço
continuado  em lavanderia
e rouparia hospitalar, a fim
de  atender  as
necessidades  de
urgências  e  emergências
de toda a Rede Municipal
de Saúde.

2017007815
Contrato nº
059/2018

20/04/18 19/04/20 02

Empresa 
Brasileira de 
Engenharia e 
Comércio S.A 
– EBEC

Locação  de  veículos
automotores  equipados
com  rastreamento  e
bloqueio  online,  via
satélite,  em  tempo  real
com  cobertura  em  todo
território  nacional,  para
uso  desta  secretaria  de
saúde.

2017017688
Contrato nº
061/2018

27/04/18 26/04/20 02

Global 
Administração
e Soluções 
Integradas 
LTDA

Prestação  de  serviços  de
locação  de  11  (onze)
ambulâncias para atender
a  Rede  Municipal  de
Saúde.

2017006818
Contrato nº
064/2018

17/05/18 16/05/20 02

Empresa 
Xavier 
Restaurante e 
Pizzaria – 
LTDA ME

Alimentação  destinada
aos  pacientes  vinculados
aos  centros  de  apoio
psicossocial  (CAPS  II,
CAPS  I  e  CAPS  AD),  e
aos  pacientes  e
acompanhantes  com
direito  previsto em lei,  da

2017014491 Contrato nº
069/2018

29/06/18 28/06/20 02
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UPA infantil e doadores de
sangue do Hemonúcleo

Aquática 
Saúde e 
Movimento 
LTDA

Prestação  de  serviços  de
sessões  de  hidroterapia
aos  usuários  da  Rede
(RMS) de Angra dos Reis,
na  forma  do  termo  de
referência  e  do
instrumento convocatório

28011782
Contrato nº
078/2018

03/08/18 02/08/20 02

Angra Rim 
serviços 
médicos 
LTDA

Prestação  de  serviços  de
terapia  renal  substitutiva
em  unidade
habilitada/credenciada  em
Angra  doa  Reis  e  em
unidade móvel

2818014145
Contrato nº
090/2018

21/08/18 20/08/20 02

Telefônica 
Brasil S.A.

Prestação  de  serviços  de
telecomunicações,  que
possua  outorga  da
ANATEL

2017009740
Contrato nº
095/2018

21/08/18 20/09/20 02

BMX – Vale 
Imagem 
Sociedade 
Empresária 
LTDA

Prestação  de  serviços  de
exames de diagnóstico por
imagem  na  área  da
medicina nuclear in vivo –
cintilografia – para atender
aos usuários do SUS

2018007025
Contrato nº
101/2018

27/09/18 26/09/20 02

Centro 
médico 
Nuclear de 
Volta 
Redonda – 
CINTIMED 
LTDA

Prestação  de  serviços  de
exames de diagnóstico por
imagem  na  área  da
medicina nuclear in vivo –
cintilografia – para atender
aos usuários do SUS

2018007025
Contrato nº
102/2018

27/09/18 26/09/20 02

É evidente que há redução do custo administrativo correspondente à instrução dos processos de
prorrogação contratual. No caso de um contrato assinado para vigorar por 12 (doze) meses, a administração
teria que efetuar 4 (quatro) instruções de renovação (prorrogação) até atingir  o limite de 60 (sessenta)
meses. Já se o contrato fosse celebrado, por exemplo, por 60 (sessenta) meses, não haveria a necessidade
de  prorrogação;  havendo  insatisfação  com  o  serviço  prestado,  seria  rescindido  contrato  por  parte  da
CONTRATANTE.

IV. Detalhamento da V  antajosidade Econômica para a Administração Pública  

A Administração Pública precisa considerar o proveito econômico decorrente de uma contratação
de prazo mais longo. É que para o mercado essa variável pode ter um impacto direto no preço ofertado,
pois  haverá uma maior  segurança jurídica em relação ato  tempo de duração do contrato,  o que pode
provocar uma redução no preço.

A incorporação de novas tecnologias e medicamentos no tratamento do câncer está em ascensão
no Brasil assim como os custos que envolvem todo o processo. Além de variável, estão atrelados a mão de
obra, custos materiais (insumos), custos com soluções e custos com fármacos. Este último, por sua vez, é
mais caro e interfere diretamente na média de preço (93,75% - Fonte disponível em: (http://www.scielo.br/
pdf/reeusp/v48n4/pt_0080-6234-reeusp-48-04-698.pdf)  do  tratamento  global.  Diversos  estudos
demonstram a grande diferença de custos entre  as fases de tratamento de câncer,  as fases iniciais  –
estágios 0 e I são bem menos onerosas dos que os  tratamentos realizados em estágios II, III e IV. Há
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também variação  de  tempo considerável  entre  uma fase  e outra,  devendo o Serviço de Oncologia  se
programar para efetiva intervenção, seja quimioterápica e/ou cirúrgica na cura ou controle da doença.

Dessa forma, entendemos que o maior prazo de execução de serviço possibilitará ao prestador
programação adequada na compra desses medicamentos, gerando  economicidade, além de diminuir o
risco  de  desabastecimento  da  medicação,  majoritariamente  decorrentes  de  causas  sazonais  pela
dificuldade de importação de matéria-prima por parte da indústria farmacêutica. 

Além  deste  fator,  o  tempo  de  tratamento  outrora  geralmente  é  bem  prolongado.  Segundo  a
Organização Mundial de Saúde, não existe tempo médio de tratamento mesmo em cânceres oriundos do
mesmo sistema biológico, ciclos de quimioterapia podem durar 06 meses; cada paciente faz em média 03
ciclos [..]  o tempo de acompanhamento e monitoramento da cura/controle da doença pode levar até 10
anos: com a cura ou entrada no estágio IV – Cuidados Paliativos, fase terminal.

 Na prática clínica, o vínculo do profissional de saúde com paciente permite acompanhamento e
monitoramento constante, o que reduz a mortalidade e propicia tratamento adequado ao paciente, trazendo
maior eficácia dentro dos resultados esperados.
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ANEXO V (cont.)

V. Cronograma para Implantação de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Angra dos Reis

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

5º
Trimestre

6º
Trimestre

7º
Trimestre

8º
Trimestre

9º
Trimestre

10º
Trimestre

11º
Trimestre

12º
Trimestre

13º
Trimestre

14º
Trimestre

15º
Trimestre

16º
Trimestre

17º
Trimestre

18º
Trimestre

19º
Trimestre

20º
Trimestre

Disponibilização de
equipamentos e

materiais permanentes

Prestação parcial de
serviço de

quimioterapia e
cirurgia oncológica –

51,71% previsto
(usuários Angra dos

Reis)

Prestação plena de
serviço de

quimioterapia e
cirurgia oncológica  -

UNACON BIG

Início da Residência
Médica em Oncologia

Inclusão de
procedimentos, forma

de organização:
UNACON COM

RADIOTERAPIA
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ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
À
Pregoeira
A/C. Sr.
Pregoeiro
Ref. Pregão nº 006/2020

Pela  presente,  fica  credenciado(a)  o(a)  Sr.(a)  ________________,  inscrito(a)  no  CPF sob  o nº
__________, portador(a) da cédula de identidade nº ______, expedida por _____________, ou no seu
impedimento o  (a)  Sr.(a)  ________________,  inscrito(a)  no CPF sob o nº  __________,  portador(a)  da
cédula de identidade nº ______, expedida por _____________, para representar  ______________ , inscrita
no CNPJ sob o nº_______________, junto à Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, na licitação acima
referida,  a  quem  se  outorga  poderes  para  rubricar  propostas  dos  demais  Licitantes,  assinar  atas  e
documentos,  interpor recursos e impugnações,  receber notificação, tomar ciência de decisões,  recorrer,
desistir  da interposição de recursos,  acordar,  transigir,  enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento em referência.

Local, em _____ de ______________ de 2020

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:
(1)  A carta  escrita  no  modelo  acima  deverá  ser  entregue  fora  dos  envelopes  relacionados  no  Edital,
juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a
legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

(2)  Deverá  ser  entregue,  juntamente  com a  Carta  de  Credenciamento,  a  cópia  simples  da  cédula  de
identidade do representante designado.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
À
Pregoeira
a/c Sr(a).               
Pregoeiro
Ref. Pregão Presencial nº 006/2020

   (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , neste ato
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______,
portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, sob as penas da Lei, para fins do
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpriu
plenamente  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  para  participação  da  licitação  na  modalidade  pregão
referida em epígrafe.

Local, em _____ de ______________ de 2020

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL
NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Pregoeiro
Ref. Pregão Presencial nº 006/2020

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que é microempresa, empresa de
pequeno porte ou empresário individual, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma,
estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

Local, em _____ de ______________ de 2020.

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO V

 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A  empresa  abaixo  se  propõe  a  prestar  serviço complementar  de  procedimentos  de
assistência  de  alta  complexidade  em  oncologia  e  correlatos,  constantes  na  Tabela  SUS,  e
disponibilização de todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para este fim, ofertando
um  desconto  linear  de  ________%  (xxx  por  cento)  sobre  os  valores  fixados pela  “Tabela  de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de
Saúde - SUS”, disponível através do site: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp e
no Decreto Municipal nº 10.911, de 16 de maio de 2018, conforme as especificações contidas no Termo
de Referência – Anexo I, obedecendo rigorosamente as disposições da legislação competente.

     Empresa Proponente : ___________________________________________________
     
     Endereço: __________________________________________________________
      
     Cidade : __________ Estado: ______ CEP: ___________ Telefone: ____________
     
     CNPJ: ______________ Insc Estadual:________________ Insc Munic.: _________

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Ordem Procedimento Descrição Complexidade Valor

1. 03.04.02.001-0 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE CÓLON AVANÇADO – 1ª LINHA Alta

2. 03.04.02.002-8 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE CÓLON AVANÇADO – 2ª LINHA Alta

3. 03.04.02.003-6 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO AVANÇADO Alta

4. 03.04.02.004-4 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO AVANÇADO Alta

5. 03.04.02.005-2 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS AVANÇADO Alta

6. 03.04.02.006-0 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO – 2ªLINHA Alta

7. 03.04.02.007-9 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO – 1ªLINHA Alta

8. 03.04.02.008-7 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA RESISTENTE A HORMONIOTERAPIA Alta

9. 03.04.02.009-5 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO AVANÇADO – 1ª LINHA Alta

10. 03.04.02.010-9 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO AVANÇADO-2ªLINHA Alta

11. 03.04.02.011-7 QUIMIOTERAPIA DO APUDOMA/TUMOR NEUROENDÓCRINO AVANÇADO Alta

12. 03.04.02.012-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE ADRENAL AVANÇADO Alta

13. 03.04.02.013-3 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO – 1ª LINHA Alta

14. 03.04.02.014-1 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO – 2ª LINHA Alta

15. 03.04.02.015-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE AVANÇADO Alta

16. 03.04.02.016-8 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RIM AVANÇADO Alta
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17. 03.04.02.017-6
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO 
AVANÇADO

Alta

18. 03.04.02.018-4
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO OU DO 
CORPO UTERINO AVANÇADO

Alta

19. 03.04.02.019-2
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE RETO/ CANAL ANAL/MARGEM ANAL 
AVANÇADO

Alta

20. 03.04.02.020-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CABEÇA E PESCOÇO AVANÇADO Alta

21. 03.04.02.021-4 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS AVANÇADO Alta

22. 03.04.02.022-2
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS 
AVANÇADO

Alta

23. 03.04.02.023-0 QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO Alta

24. 03.04.02.024-9 QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE ADENOCARCINOMA DE ORIGEM DESCONHECIDA Alta

25. 03.04.02.025-7
QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE CARCINOMA EPIDERMOIDE/CARCINOMA 
NEUROENDÓCRINO DE ORIGEM DESCONHECIDA

Alta

26. 03.04.02.026-5
QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE NEOPLASIA MALIGNA INDIFERENCIADA DE ORIGEM 
DESCONHECIDA

Alta

27. 03.04.02.027-3
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA 
AVANÇADA-1ªLINHA.

Alta

28. 03.04.02.028-1
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA 
AVANÇADA-2ªLINHA

Alta

29. 03.04.02.029-0 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO Alta

30. 03.04.02.030-3 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO AVANÇADO Alta

31. 03.04.02.031-1 QUIMIOTERAPIA DO TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL AVANÇADO Alta

32. 03.04.02.032-0 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL AVANÇADO Alta

33. 03.04.02.033-8
HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO – 2ª LINHA

Alta

34. 03.04.02.034-6 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO-1ª LINHA Alta

35. 03.04.02.036-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE TIREOIDE AVANÇADO Alta

36. 03.04.02.037-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE PÊNIS AVANÇADO Alta

37. 03.04.02.038-9 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA DO FÍGADO OU DO TRATO BILIAR AVANÇADO Alta

38. 03.04.02.039-7 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA DO TIMO AVANÇADA Alta

39. 03.04.02.040-0 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA UROTELIAL AVANÇADO Alta

40. 03.04.04.001-0 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (PRÉVIA) Alta

41 03.04.04.002-9 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) Alta

42 03.04.04.004-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO UTERINO Alta

43 03.04.04.005-3 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE RETO/ CANAL ANAL/MARGEM ANAL Alta

44 03.04.04.006-1
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE SEIO PARA – NASAL/LARINGE
/HIPOFARINGE/ OROFARINGE /CAVIDADE ORAL

Alta

45 03.04.04.007-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE BEXIGA Alta

46 03.04.04.008-8 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE Alta

47 03.04.04.009-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (PRÉVIA) Alta

48 03.04.04.010-0
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS 
(PRÉVIA)

Alta

49 03.04.04.011-8 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA EPIDERMOIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO Alta
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50 03.04.04.012-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VULVA Alta

51 03.04.04.013-4
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA – 
2ªLINHA

Alta

52 03.04.04.014-2
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA – 
1ªLINHA

Alta

53 03.04.04.015-0 QUIMIOTERAPIA DE OSTEOSSARCOMA – 2ª LINHA. Alta

54 03.04.04.016-9 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO / OSTEOSSARCOMA – 1ª LINHA Alta

55 03.04.04.018-5 POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (PRÉVIA) Alta

56 03.04.05.001-6 QUIMIOTERAPIA INTRAVESICAL Alta

57 03.04.05.002-4 QUIMIOTERAPIA DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON Alta

58 03.04.05.003-2 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (ADJUVANTE) Alta

59 03.04.05.004-0 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I Alta

60 03.04.05.006-7 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III Alta

61 03.04.05.007-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II Alta

62 03.04.05.011-3 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III Alta

63 03.04.05.012-1 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II Alta

64 03.04.05.013-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I Alta

65 03.04.05.017-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (ADJUVANTE) Alta

66 03.04.05.018-0
QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS 
(ADJUVANTE)

Alta

67 03.04.05.020-2 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA Alta

68 03.04.05.021-0 QUIMIOTERAPIA DO OSTEOSSARCOMA Alta

69 03.04.05.022-9 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES DE EXTREMIDADE Alta

70 03.04.05.025-3 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO (PÓSOPERATÓRIA) Alta

71 03.04.05.026-1
POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO 
I(ADJUVANTE)

Alta

72 03.04.05.027-0
POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO 
II(ADJUVANTE)

Alta

73 03.04.05.028-8
POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III 
(ADJUVANTE)

Alta

74 03.04.05.029-6
MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I 
(ADJUVANTE)

Alta

75 03.04.05.030-0
MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II 
(ADJUVANTE)

Alta

76 03.04.05.031-8
MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III 
(ADJUVANTE)

Alta

77 03.04.05.032-6 QUIMIOTERAPIA DE MELANOMA MALIGNO Alta

78 03.04.05.033-4 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO ESTROMA GASTRO INTESTINAL Alta

79 03.04.06.015-1 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO EXTRA-GONADAL Alta

80 03.04.06.016-0 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE OVÁRIO Alta

81 03.04.06.017-8 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - BAIXO RISCO Alta

82 03.04.06.018-6
QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - CORIOCARCINOMA DE 
BAIXO RISCO PERSISTENTE / ALTO RISCO / RECIDIVA

Alta
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83 03.04.06.020-8 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE TESTÍCULO – 1ª LINHA Alta

84 03.04.06.021-6 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE TESTÍCULO – 2ª LINHA Alta

85 03.04.06.022-4 QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B – 1ª LINHA Alta

86 03.04.08.004-7 QUIMIOTERAPIA INTRA-ARTERIAL Alta

87 03.04.08.005-5 QUIMIOTERAPIA INTRATECAL Alta

88 03.04.08.006-3 QUIMIOTERAPIA INTRACAVITÁRIA Alta

89 03.04.08.007-1 INIBIDOR DA OSTEÓLISE Alta

90 03.04.10.001-3 TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DE PACIENTE ONCOLÓGICO Alta

91 03.04.10.002-1 TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO Alta

Alta Complexidade – Procedimentos Cirúrgicos

92 04.16.01.001-6 AMPUTACAO DE PENIS EM ONCOLOGIA Alta

93 04.16.01.002-4 CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SO TEMPO EM ONCOLOGIA Alta

94 04.16.01.003-2
CISTECTOMIA TOTAL COM DERIVAÇÃO SIMPLES EM ONCOLOGIA

Alta

95 04.16.01.004-0 CISTOENTEROPLASTIA EM ONCOLOGIA Alta

96 04.16.01.007-5 NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

97 04.16.01.009-1 NEFROURETERECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

98 04.16.01.011-3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL EM ONCOLOGIA Alta

99 04.16.01.012-1 PROSTATECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

100 04.16.01.013-0 PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA Alta

101 04.16.01.016-4
RESSECCAO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTANEOS DO TRATO URINARIO EM 
ONCOLOGIA

Alta

102 04.16.01.017-2 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA Alta

103 04.16.01.018-0 REIMPLANTE URETERAL EM ONCOLOGIA - URETEROCISTONEOSTOMIA Alta

104 04.16.01.019-9 REIMPLANTE URETERAL EM ONCOLOGIA - URETEROENTEROSTOMIA Alta

105 04.16.01.020-2 SUPRARRENALECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

106 04.16.01.021-0 NEFRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

107 04.16.01.022-9 AMPUTAÇÃO TOTAL AMPLIADA DE PENIS EM ONCOLOGIA Alta

108 04.16.11.001-0  LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA Alta

109 04.16.11.002-9 
 PNEUMOMECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA 

Alta

110 04.16.11.003-7 
TORACECTOMIA COMPLEXA EM ONCOLOGIA 

Alta

111 04.16.11.004-5 
TORACECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA 

Alta

112 04.16.11.005-3 
TORACOTOMIA EXPLORADORA EM ONCOLOGIA 

Alta

113 04.16.11.006-1 SEGMENTECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA Alta

114 04.16.11.007-0 
RESSECÇAO PULMONAR EM CUNHA EM ONCOLOGIA 

Alta
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115 04.16.11.008-8 TIMECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

116 04.16.03.001-7 PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

117 04.16.03.002-5 RESSECÇÃO DE GLANDULA SALIVAR MENOR EM ONCOLOGIA Alta

118 04.16.03.003-3 RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBLINGUAL EM ONCOLOGIA Alta

119 04.16.03.004-1 RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA Alta

120 04.16.03.006-8 GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

121 04.16.03.007-6 GLOSSECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

122 04.16.03.008-4 PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

123 04.16.03.009-2 PAROTIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

124 04.16.03.014-9 RESSECÇÃO EM CUNHA DE LÁBIO E SUTURA EM ONCOLOGIA Alta

125 04.16.03.015-7 RESSECÇÃO PARCIAL DE LÁBIO COM ENXERTO OU RETALHO EM ONCOLOGIA Alta

126 04.16.03.016-5
RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ON-
COLOGIA 

Alta

127 04.16.03.017-3 MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

128 04.16.03.018-1 MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

129 04.16.03.019-0 PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

130 04.16.03.020-3 PAROTIDECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA Alta

131 04.16.03.021-1 FARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

132 04.16.03.022-0 FARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

133 04.16.03.023-8 RESSECÇÃO DE TUMOR DE RINOFARINGE EM ONCOLOGIA Alta

134 04.16.03.024-6 EXENTERAÇÃO DE ÓRBITA EM ONCOLOGIA Alta

135 04.16.03.025-4 LARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

136 04.16.03.026-2 LARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

137 04.16.03.027-0 TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

138 04.16.03.028-9 RECONSTRUÇÃO PARA FONAÇÂO EM ONCOLOGIA Alta

139 04.16.03.029-7 TRAQUEOSTOMIA TRANSTUMORAL EM ONCOLOGIA Alta

140 04.16.03.030-0 MANDIBULECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

141 04.16.03.031-9 MANDIBULECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

142 04.16.03.032-7 RESSECÇÃO DE PAVILHÃO AURICULAR EM ONCOLOGIA Alta

143 04.16.03.033-5 LIGADURA DE CARÓTIDA EM ONCOLOGIA Alta

144 04.16.03.034-3  RESSECCAO DE TUMOR GLOMICO EM ONCOLOGIA Alta

145 04.16.03.035-1 RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA Alta

146 04.16.03.036-0 RESSECÇÃO DE TUMOR TIREOIDIANO POR VIA TRANSESTERNAL EM ONCOLOGIA Alta

147 04.16.04.001-2 ANASTOMOSE BILEO-DIGESTIVA EM ONCOLOGIA Alta

148 04.16.04.002-0 COLEDOCOSTOMIA C/ OU S/ COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta
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149 04.16.04.003-9 ESOFAGOGASTRECTOMIA COM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

150 04.16.04.004-7 ESOFAGOCOLOPLASTIA OU ESOFAGOGASTROPLASTIA EM ONCOLOGIA Alta

151 04.16.04.005-5 ESOFAGOGASTRECTOMIA SEM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

152 04.16.04.007-1 GASTRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

153 04.16.04.010-1 HEPATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

154 04.16.04.011-0 PANCREATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

155 04.16.04.012-8 DUODENOPANCREATECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

156 04.16.04.014-4
RESSECCAO DE TUMOR RETROPERITONIAL C/ RESSECCAO DE ORGAOS CONTIGUOS EM 
ONCOLOGIA

Alta

157 04.16.04.017-9 ALCOOLIZAÇÃO PERCUTÂNEA DE CARCINOMA HEPÁTICO Alta

158 04.16.04.018-7 TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPÁTICO POR RADIOFREQUÊNCIA Alta

159 04.16.04.019-5 QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE CARCINOMA HEPÁTICO Alta

160 04.16.04.020-9 BIOPSIAS MULTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA Alta

161 04.16.04.021-7 GASTRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

162 04.16.04.022-5 METASTASECTOMIA HEPÁTICA EM ONCOLOGIA Alta

163 04.16.04.023-3 COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

164 04.16.04.024-1 RESSECCAO AMPLIADA DE VIA BILIAR EXTRA-HEPATICA EM ONCOLOGIA Alta

165 04.16.04.025-0 RESSECCAO DE TUMOR RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA Alta

166 04.16.04.026-8
RESSECCAO ALARGADA DE TUMOR DE PARTES MOLES DE PAREDE ABDOMINAL EM 
ONCOLOGIA

Alta

167 04.16.04.027-6 RESSECCAO ALARGADA DE TUMOR DE INTESTINO EM ONCOLOGIA Alta

168 04.16.04.028-4 IMPLANTAÇÃO ENDOSCÓPICA DE STENT ESOFÁGICO Alta

169 04.16.05.001-8 AMPUTACAO ABDOMINO-PERINEAL DE RETO EM ONCOLOGIA Alta

170 04.16.05.002-6 COLECTOMIA PARCIAL (HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA Alta

171 04.16.05.003-4 COLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

172 04.16.05.005-0 EXCISAO LOCAL DE TUMOR DO RETO EM ONCOLOGIA Alta

173 04.16.05.007-7 RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA Alta

174 04.16.05.009-3 EXENTERACAO PELVICA POSTERIOR EM ONCOLOGIA Alta

175 04.16.05.010-7 EXENTERACAO PELVICA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

176 04.16.05.011-5 PROCTOCOLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA Alta

177 04.16.06.001-3 AMPUTACAO CONICA DE COLO DE UTERO C/ COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

178 04.16.06.002-1 ANEXECTOMIA UNI / BILATERAL EM ONCOLOGIA Alta

179 04.16.06.003-0 COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

180 04.16.06.005-6 HISTERECTOMIA C/ RESSECCAO DE ORGAOS CONTIGUOS EM ONCOLOGIA Alta

181 04.16.06.006-4 HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA Alta
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182 04.16.06.008-0 TRAQUELECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA Alta

183 04.16.06.009-9 VULVECTOMIA TOTAL AMPLIADA C/ LINFADENECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

184 04.16.06.010-2 VULVECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA Alta

185 04.16.06.011-0 HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) EM ONCOLOGIA Alta

186 04.16.06.012-9 LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA Alta

187 04.16.09.001-0 AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES EM ONCOLOGIA Alta

188 04.16.09.002-8 AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES EM ONCOLOGIA Alta

189 04.16.09.003-6 HEMIPELVECTOMIA EM ONCOLOGIA Alta

190 04.16.09.007-9
SACRALECTOMIA (ENDOPELVECTOMIA) EM ONCOLOGIA 

Alta

191 04.16.09.010-9
RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO COM SUBSTITUIÇÃO (ENDOPRÓTESE) OU COM RECONS-
TRUÇÃO E FIXAÇÃO EM ONCOLOGIA 

Alta

192 04.16.09.011-7 DESARTICULAÇÃO INTERESCAPULO-TORÁCICA EM ONCOLOGIA Alta

193 04.16.09.012-5 DESARTICULAÇÃO ESCAPULO-TORÁCICA INTERNA EM ONCOLOGIA Alta

194 04.16.09.013-3 RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES EM ONCOLOGIA Alta

195 04.16.12.002-4 MASTECTOMIA RADICAL C/ LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA Alta

196 04.16.12.003-2 MASTECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA Alta

196 04.16.12.004-0
RESSECCAO DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA COM MARCACAO EM ONCOLOGIA (POR 
MAMA)

Alta

197 04.16.12.005-9 SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA Alta

Consulta Médica

198 030101007-2  Consulta Médica

DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

199 02.09.01.002-9 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)* Média

200 02.09.01.003-7 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA** Média

201 02.09.01.005-3 RETOSSIGMOIDOSCOPIA Média

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:_R$______________________________(valor por extenso........)

1  -   COMPOSIÇÃO DO PREÇO:

1.1 - O preço acima inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, frete, encargos sociais, encargos
trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais, combustível, lanche e outros que venham incidir sobre o
objeto da presente proposta comercial.

2  -   PRAZO DA PROPOSTA

2.1 – A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro.

3  -   PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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3.1.  O prazo de contratação será de  60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço.

Angra dos Reis, ___ de _____________ de 2020.

Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante
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ANEXO  VI

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº 006/2020

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________,  DECLARA,  sob as
penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local, em _____ de ______________ de 2020.

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM
CNPJ)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu,  ___(nome)____,  nacionalidade,  profissão,  estado  civil,  R.G.,  CPF,  residente  e  domiciliado
____________, bairro, cep, ocupando o cargo de ......, na entidade ......,declaro sob as penas da lei, que sou
pessoa de idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes
competentes, nada havendo que desabone minha conduta.

Data

ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO VIII

DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao  Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº 006/2020.

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que até a presente data inexistem
fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente
certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação.   

Local, em _____ de ______________ de 2020.

_______________________

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO “SIMPLES NACIONAL”

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

A  empresa  _____________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
__________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.(a)
________________________________________,  portador  do  Documento  de  Identidade  nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº ________________________, DECLARA, sob as penas
da Lei, que é optante do “SIMPLES NACIONAL”. 

Data

______________________________
assinatura
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ANEXO X

CONTRATO Nº __ /2020

PROCESSO N.º 2019022085

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
COMPLEMENTAR  DE  PROCEDIMENTOS  DE
ASSISTÊNCIA  DE  ALTA  COMPLEXIDADE  EM
ONCOLOGIA  E  CORRELATOS,  CONSTANTES  NA
TABELA  SUS,  E  DISPONIBILIZAÇÃO  DE  TODOS  OS
EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS  PERMANENTES
NECESSÁRIOS  PARA  ESTE  FIM QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, PELA
FUNDAÇÃO  HOSPITALAR  JORGE  ELIAS  MIGUEL,
COMO  CONTRATANTE,  E  A  __________________
(NOME DA EMPRESA), COMO CONTRATADA.

A Fundação  Hospitalar  Jorge Elias Miguel,  inscrita no CNPJ:  26.830.623/0001-85,  com sede na Rua
Japorangra,  1700  –  Japuíba  –  Angra  dos  Reis  –  CEP.:  23.934-055,  doravante  denominado
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Sebastião Faria de Souza, Secretário Hospitalar, e a
sociedade  empresária  ____________________  (CONTRATADA),  situada  na  ____________
(ENDEREÇO), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada  neste  ato  por  _______________  (REPRESENTANTE  LEGAL),  cédula  de  identidade  nº
______, domiciliado (a) na ______________ (ENDEREÇO), resolvem celebrar o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  COMPLEMENTAR  DE  PROCEDIMENTOS  DE  ASSISTÊNCIA  DE  ALTA
COMPLEXIDADE  EM  ONCOLOGIA  E  CORRELATOS,  CONSTANTES  NA  TABELA  SUS,  E
DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS
PARA ESTE FIM, com fundamento no processo administrativo nº 2019022085, que se regerá pelas normas
da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e alterações, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato
suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço complementar de procedimentos de assistência
de alta complexidade em oncologia e correlatos, constantes na Tabela SUS, e disponibilização de todos os
equipamentos e materiais permanentes necessários para este fim

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será de   60 (sessenta) meses,  contados a partir  do recebimento da
Ordem de Serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:
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a)Garantir leitos nas enfermarias com assistência de internação em clínica médica de adultos, bem como
demais  especialidades  clínicas  e  cirúrgicas  exigidas  para  os  procedimentos  objeto  deste  Termo  de
Referência.

b) Disponibilizar centro cirúrgico que possua todos os atributos e equipamentos exigidos para o 
funcionamento de uma unidade cirúrgica geral, para que os procedimentos cirúrgicos oncológicos objeto 
deste Termo de Referência sejam realizados.

c) Garantir pronto atendimento 24 horas, para os casos de urgência oncológica dos usuários matriculados
no hospital.

d)  Realizar os procedimentos diagnósticos descritos no parágrafo 03 do art. 08 da  Portaria MS/SAS nº
1.399/2019, não contemplados no objeto deste Termo de Referência.

e) Disponibilizar  unidade de terapia intensiva, de acordo com a legislação vigente e compatível com as
respectivas especialidades exigidas, para a retaguarda de atendimento dos pacientes oncológicos.

f)Disponibilizar serviço de hemoterapia 24 (vinte e quatro) horas por dia, através de agência transfusional 
ou estrutura de complexidade maior.

g) Viabilizar o encaminhamento de usuários que necessitem de cuidados paliativos para serviço de 
referência devidamente formalizado, de acordo com as regulamentações do Ministério da Saúde e com o 
aval e a regulação dos respectivos gestores.

h) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

i) Disponibilizar à CONTRATADA o acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde  para
gestão  do  serviço,  no  que  couber,  sobretudo  nas  áreas  de  regulação  e  manejo  dos  prontuários  dos
usuários.

j) Garantir ao serviço o fornecimento ininterrupto de climatização, gases medicinais, lavanderia, esterilização
de  materiais,  limpeza,  manutenção  predial,  nutrição  dos  usuários  e  acompanhantes  quando  aplicável,
vigilância  e  transporte  e  destinação  final  de resíduos conforme Plano  de Gerenciamento  de  Resíduos
Sólidos  de  Serviços  de  Saúde  (PGRSS),  segundo  os  critérios  e  as  normas  estabelecidos  pelas
regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

k) Prover equipe de enfermagem e instrumentação cirúrgica para a realização dos procedimentos cirúrgicos
constantes no ANEXO I-A.

l) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

m) Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

n) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

o) Informar à CONTRATADA sobre os protocolos de referência e contra referência de abrangência municipal
e regional adotados pela CONTRATANTE.

p) Realizar controle, avaliação e auditoria das ações e serviços de saúde contratados, na forma da Lei
Federal nº 8.666, Portaria MS/SAS nº 140/2014, Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018, e
legislações complementares.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:
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 I) ASPECTOS GERAIS

a)  Implantar  serviço  de  atenção  oncológica  humanizada  regional  no  HMJ,  recursos  humanos,
equipamentos e insumos para as atividades fins e de apoio, visando à habilitação do Hospital como
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).

b) Disponibilizar os equipamentos e materiais permanentes, na forma descrita no ANEXO I-D deste termo,
durante o período de vigência contratual.

c) Manter durante a vigência contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da
contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos de manutenção
dessas condições.

d) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal
utilizado na prestação do serviço.

e) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do
serviço.

f) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

g) Respeitar o prazo de execução do serviço e cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

h)Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou à Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

i)  Corrigir,  prontamente,  quaisquer  erros  ou  imperfeições,  atendendo  às  reclamações,  exigências  ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

j) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas que
anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

II) QUANTO À ASSISTÊNCIA:

a) Cumprir os compromissos contratados, zelando pela qualidade e resolubilidade da assistência.

b) Disponibilizar em até 18 (dezoito) meses, contados a partir da habilitação do HMJ como UNACON, todos
os  profissionais  e  requisitos  necessários  de  sua  competência  para  a  implantação  do  Programa  de
Residência  Médica  em  Oncologia  Clínica pela  Fundação  Hospitalar  Jorge  Elias  Miguel  –  HMJ,  em
consonância com a Resolução CNRM nº 04, de 8 de abril de 2019, que aprova a matriz de competências
dos Programas de Residência Médica em Oncologia Clínica, com a Resolução CNRM nº 01, de 31 de julho
de 2007, que dispõe sobre a duração do programa de Residência Médica de Cancerologia/Clínica e seu
conteúdo programático, e com a Resolução CFM nº 2.221, de 2 de agosto de 2018, que atualiza a relação
de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades.

c) Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores.

d) Cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar.

e)  Incluir  no  prontuário  dos  usuários  todos  os  tipos  de  atendimento  a  ele  referentes  (ambulatorial  e
internação, de rotina e de urgência, estadiamento, planejamento terapêutico global, cirurgia, radioterapia e
quimioterapia,  dentre  outros),  com  informações  completas  do  quadro  clínico  e  sua  evolução,  todas
devidamente escritas por todos os profissionais de saúde envolvidos, de forma clara e precisa, datadas e
assinadas pelo profissional responsável pelo atendimento.

f) Viabilizar a inclusão dos profissionais de saúde no CNES do HMJ.

g) Garantir os direitos dos usuários conforme disposto na Portaria MS/GM nº 1.820, de 13 de agosto de
2009.

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hmj.licitacao@angra.rj.gov.br

                                                                                                                                                                                                          Página 105 de 114

Processo: 2019022085

Folha:

_______________

Rubrica

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

                        Departamento de Licitações

h)  Notificar  suspeitas  de  violência  e  negligência,  de  acordo  com  a  legislação  específica  e  fluxos
estabelecidos pela SMS/AR.

i) Colaborar com a CONTRATANTE para o cumprimento dos critérios estruturais e organizacionais para o
estabelecimento de saúde ser credenciado e habilitado como UNACON, nos termos da Portaria MS/SAS nº
140/2014.

III) QUANTO AO ASPECTO INSTITUCIONAL:

a) Observar a Política Nacional de Atenção Hospitalar e a Política Nacional de Humanização, visando ao
cumprimento do modelo de atendimento proposto e adequado à atenção oncológica.

b) Seguir as normas e diretrizes de regulação definidas pela CONTRATANTE. 

c) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratados, de
acordo com o ANEXO I e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica.

d) Alimentar os sistemas de informação conforme legislação vigente, incluindo o Sistema de Informação do
Câncer – SISCAN, a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde e aos casos de
violência e demais sistemas determinados pela CONTRATANTE.

e)  Registrar  e  apresentar  de  forma regular  e  sistemática  a  produção das  ações  e  serviços  de  saúde
contratados, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor.

IV) QUANTO AO ASPECTO OPERACIONAL:

a)Garantir o funcionamento ininterrupto do serviço de acordo com os dias e horários estabelecidos pela
CONTRATANTE.

b) Garantir que o serviço esteja em condições de cadastro e atualização no banco de dados do SCNES,
conforme legislação vigente.

c) Garantir para o serviço ambulatorial e hospitalar:

c.1)  A  dispensação  de  medicamentos  hormonais  e  antineoplásicos  orais,  integrantes  do  SUS  e
correlacionados com os procedimentos descritos no ANEXO I;

c.2) A disponibilização de insumos para os procedimentos clínicos e cirúrgicos correlacionados com os
procedimentos descritos no ANEXO I;

c.3)  A  manutenção  preventiva  e  corretiva,  através  de  engenharia  clínica,  dos  equipamentos  sob
responsabilidade da CONTRATADA utilizados no serviço;

c.4) Os recursos humanos necessários para o pleno funcionamento do serviço;

c.5) Uniforme para os profissionais de saúde, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE;

c.6) A adesão aos protocolos clínicos e cirúrgicos,  pela admissão eletiva, realização de cirurgias,  visita
médica nas enfermarias e alta dos pacientes;

d) Garantir que o serviço de cirurgia tenha como responsável técnico pela cirurgia oncológica médico com
especialidade em cirurgia oncológica e que disponha de pelo menos mais um médico com especialidade em
cirurgia oncológica, nos termos das alíneas  “a” e "b" do Artigo 15 da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019.

e) Garantir que o serviço de oncologia clínica tenha como responsável técnico médico com especialidade
em oncologia clínica, nos termos da alínea "a" do Artigo 17 da Portaria MS/SAS nº 1.399/2019.

f) Garantir a diluição dos quimioterápicos/preparação da Terapia Antineoplásica dentro do HMJ.

f.1) Caso a Contratante, por limitação física de espaço, opte pela diluição fora do HMJ, deverá a Contratada
providenciar a diluição dos quimioterápicos/preparação da Terapia Antineoplásica nos termos do Item 5.5 do
Anexo I da Resolução/ANVISA RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004, e da Resolução/ANVISA RDC nº
304, de 17 de setembro de 2019. 

V) QUANTO À GESTÃO DE PESSOAS:

a) Dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não
interromper ou prejudicar os serviços prestados à população.
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b)  Garantir  que  todos  os  profissionais  de  saúde  que  executem ações  ou  serviços  de  saúde  estejam
cadastrados no SCNES da CONTRATANTE, providenciando todas as exigências necessárias para viabilizar
o efetivo cadastro dos profissionais.

c)  Responsabilizar-se  pelo  pagamento dos  encargos sociais  e  obrigações trabalhistas  de seu  pessoal,
respondendo  integral  e  exclusivamente,  em  juízo  ou  fora  dele,  por  eventuais  débitos  e  isentando  a
CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras.

d) Apresentar a relação dos profissionais responsáveis pela prestação do serviço, incluindo sua formação e
titulação.

e)  Garantir  que  os  profissionais  de  saúde  sob  sua  responsabilidade  tenham  comprovada  capacidade
técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado, e estejam em dia com suas obrigações junto
aos correspondentes conselhos de classe.

VI) QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES:

a) Administrar, manter e reparar os equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento
do serviço, descritos no ANEXO IV, garantindo a adequada condição de atendimento aos usuários.

b)  Manter  em  perfeitas  condições  os  equipamentos  e  instrumentais  utilizados  pelo  serviço  para  o
atendimento aos usuários, promovendo imediata substituição por outros do mesmo padrão técnico em caso
de defeitos.

c)  Realizar  manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e materiais  permanentes,  de
acordo com um programa formal, obedecendo às especificações do manual do fabricante.

d) Responsabilizar-se pela retirada de todos os equipamentos e materiais permanentes disponibilizados à
Contratante em até 30 dias após o término do Contrato.

VII) QUANTO À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:

a) Utilizar o Sistema Integrado de Gestão e Serviços de Saúde (SIGSS) disponibilizado pela CONTRATADA
para gestão do serviço, no que couber, sobretudo nas áreas de regulação e manejo dos prontuários dos
usuários, e demais sistemas disponibilizados e indicados pela CONTRATADA.

VIII) QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a)  Apresentar  à  CONTRANTE,  por  meio  da  Comissão  de  Fiscalização  do  Contrato, no  prazo  por  ela
estabelecido, informações adicionais ou complementares que venham formalmente a ser solicitadas.

b)  Fornecer os relatórios,  documentos e informações previstos,  de forma a permitir  sua integração em
bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE.

c) Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisadas e aprovadas, mantendo-as em arquivo
até o fim do prazo do Contrato, quando deverão ser entregues à CONTRATANTE.

d)  Apresentar  a  Prestação  de  Contas,  mensalmente,  de  acordo  com  as  exigências  constitucionais
estabelecidas  pelo  art.  70,  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal,  em  conformidade  com  as
determinações do TCE/RJ e do Artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

IX) OUTRAS OBRIGAÇÕES:

a)  Responsabilizar-se,  civil  e  criminalmente  perante  os  usuários,  por  eventual  indenização  de  danos
materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de
atos praticados por  profissionais subordinados à empresa CONTRATADA, no desenvolvimento de suas
atividades.

b) A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação  necessárias  e  exigidas  na  licitação,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,
devendo apresentar, durante a execução do contrato, quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na licitação sempre que exigido pela CONTRATANTE.
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c) A CONTRATADA deverá solicitar aos usuários ou representantes legais a documentação de identificação
do paciente, incluindo o cartão SUS, e, se for o caso, a documentação de encaminhamento especificada no
fluxo de acesso ao serviço.

d) A CONTRATADA deverá dar conhecimento imediato à CONTRATANTE de todo e qualquer fato que altere
de modo relevante o normal desenvolvimento do contrato ou que interrompa a adequada prestação do
atendimento aos usuários da unidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os
ônus,  encargos  e  obrigações  comerciais,  fiscais,  sociais,  tributárias,  trabalhistas  e  previdenciárias,  ou
quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material
e mão de obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas
gerados  por  seus  empregados,  que  porventura  serão  utilizados  por  força  da  execução  do  presente
contrato.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Em  caso  do  ajuizamento  de  ações  trabalhistas  pelos  empregados  da
CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Angra dos Reis no polo passivo
como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente
a 03 (três) vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com
nova retenção em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO  QUARTO  –  A  retenção  prevista  no  parágrafo  anterior  será  realizada  na  data  do
conhecimento pelo Município de Angra dos Reis da existência da ação trabalhista ou da verificação da
existência de débitos previdenciários.

PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência
dos  pedidos  ou  do  efetivo  pagamento  do  título  executivo  judicial  ou  do  débito  previdenciário  pela
Adjudicatária.

PARÁGRAFO  SEXTO  –  Não  ocorrendo  nenhuma  das  hipóteses  previstas  no  parágrafo  anterior,  o
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários,
com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação
trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo
administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  com  a  execução  do  presente  contrato  correrão  à  conta  das  seguintes  dotações
orçamentárias, para o corrente exercício de 2020, assim classificados: 

ficha  20203275  e  dotação  orçamentária  33.3301.10.302.0204.2728.339039.12900001 NOTA  DE
EMPENHO: ______________

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  As  despesas  relativas  aos  exercícios  subsequentes  correrão  por  conta  das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
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CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$_______________ (POR EXTENSO).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso haja reajuste de preço dos procedimentos pelo Ministério da Saúde, os
preços praticados contratados através deste  Termo de Referência  serão reajustados automaticamente,
mantendo-se o percentual linear de desconto a que se refere o item 6.1 do Anexo I.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo ao último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente,  de  acordo  com  as  cláusulas  avençadas,  nos  termos  do
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  A  execução  do  contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  03  (três)
servidores designados pelo Secretário Hospitalar da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, conforme ato
de nomeação.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  Executado  o  serviço,  o  objeto  será  recebido  pelo  responsável  por  seu
acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I – Provisoriamente, após parecer circunstanciado do servidor a que se refere o subitem 19.2, que deverá
ser elaborado no prazo de 15 (quinze) dias, após a entrega do serviço;

II – Definitivamente, mediante parecer circunstanciado do servidor a que se refere o subitem 19.2, após
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das
obrigações contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O servidor a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência,
comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO  QUARTO  –  A  CONTRATADA  declara,  antecipadamente,  aceitar  todas  as  condições,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  A  CONTRATADA  é  responsável  por  encargos  trabalhistas,  inclusive
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decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da
execução  do  contrato,  podendo  o  CONTRATANTE,  a  qualquer  tempo,  exigir  a  comprovação  do
cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito
junto  ao  INSS (CND),  a  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  tributos  e  Contribuições  Federais,  Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados
os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ausência  da apresentação dos documentos mencionados no  parágrafo
segundo ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado
mediante a regularização da falta.

PARÁGRAFO QUARTO – A fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de
existência  de  débito  trabalhistas  da  CONTRATADA,  solicitar  a  autoridade  superior  a  retenção  do
pagamento à CONTRATADA previsto no parágrafo quarto da cláusula nona.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O  CONTRATANTE  deverá  pagar  à  CONTRATADA  o  valor  total  estimado  de  R$  ________  (POR
EXTENSO), em parcelas mensais, de acordo com  apresentação da produção e relatórios dos sistemas de
informação oficiais do Ministério da Saúde, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta
corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada
pelo Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua
agência  da instituição financeira  contratada  pelo  Município  ou caso  verificada  pelo  CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada
pelo  Município  de  Angra  dos  Reis,  abrir  ou  manter  conta-corrente  naquela  instituição  financeira,  o
pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituição financeira. Nesse caso,
eventuais  ônus  financeiros  e/ou  contratuais  adicionais  serão  suportados  exclusivamente  pela
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento da segunda e demais parcelas mensais do contrato só será
efetuado  mediante  demonstração  do  cumprimento  das  obrigações sociais  e  trabalhistas,  relativas  aos
empregados vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior à data do pagamento, de acordo com o
disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  A  CONTRATADA  deverá  encaminhar  a  fatura  para  pagamento  a
_______________  (FISCAL  DESIGNADO),  sito  à  _______________  (ENDEREÇO),  acompanhada  de
comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os
encargos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo
para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data final do período de
adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento  o  cumprimento  da prestação com a entrega  do
objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data
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da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram
de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e
juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da
data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por
cento) do valor do contrato,  a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art.  56 da Lei
Federal n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal
n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas
as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente.

PARÁGRAFO  QUINTO  –  Para  a  liberação  da  garantia,  deverá  ser  demonstrado  o  cumprimento  das
obrigações sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três)
meses  após  o  encerramento  da  vigência  do  contrato,  liberando-a  mediante  a  comprovação,  pela
CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao contrato ou
do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso verificado o descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, o valor
da  garantia  poderá  ser  utilizado  para  o  pagamento  direto  aos  empregados  da  CONTRATADA  que
participaram da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância
superveniente, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou
parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos arts 77 e 80
da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  A  declaração  de  rescisão  deste  contrato,  independentemente  da  prévia
notificação  judicial  ou  extrajudicial,  operará  seus  efeitos  a  partir  da  publicação  em Boletim  Oficial  do
Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a
CONTRATANTE poderá:

a) Reter,  a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela
recebidas indevidamente;

b) Cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços
não-executados e;

c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A  inexecução  dos  serviços,  total  ou  parcial,  execução  imperfeita,  mora  na  execução  ou  qualquer
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infração  e  proporcionalmente  às  parcelas  não  executadas.  Nas  reincidências  específicas,  a  multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE,
observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  A  sanção  prevista  na  alínea  b  desta  Cláusula  poderá  ser  aplicada
cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
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eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das
sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa previstas nos itens “a”,
“b” e “c”, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da
notificação pessoal da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista  na alínea d é  de competência  exclusiva do
Prefeito de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado,
no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar
qualquer penalidade ou da decisão final  do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja
averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que
lhe  for  devido,  a  CONTRATADA  ficará  sujeita  ao  pagamento,  além  do  principal  do  débito,  da  pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em
parte do objeto derivado deste certame.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA,
a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento,
como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, inciso XIV, da Lei
Federal n.º 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Boletim
Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do contrato até o
quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Angra dos Reis, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato
que  não  possa  ser  resolvido  por  meio  amigável,  com expressa  renúncia  a  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,
em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Angra dos Reis, ___ de _________________ de _______.

______________________________________________

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

_______________________________________

Contratada

TESTEMUNHAS: 1. NOME: _______________________CPF/CNPJ:____________________

    2. NOME: _______________________CPF/CNPJ::____________________
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